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E m l é k e z t e t ő
HE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .

Február 5-ig megfizetendő nz 1943. év I. negyedére eső 
üzletbér első részlete.

Február 5.ig a Szakmai Családipénztárhoz be kell kül. 
doni a ,,Havi bejelentési jegyzék"-et.

Február 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Február 10.ig taroznaík az adóközösség tagjai megfi
zetni február havi forgalmi adóátalányukat.

Február 15-ig kell beadni a' balesetbiztosítási járulók- 
kivetés céljára szolgáló vallomásokat.

Február 15.ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek 
iránti kérvények.

Február 20.ig tartoznak <a vigalmi adóközösség tagjai 
megfizetni február havi átalányukat.

Február 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön-, rokkantellátási- és hadfelszerelési 
adó.

Február 28_ig bo kell nyújtani a kereseti, jövedelmi és 
vagyonadó vallomásokat.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
! VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávóméréseik  ̂ (espreiísok),
penziók, kifőzések korcsmák üzem. és árkorlatozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.

Megjelent n Vendéglátóipari Korlátozások L pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek,) 

(Megrendelhető a! testület irodájában.)
Ára: 3.— pengő.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. lu adása.
A  kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar. 

testület irodájában.

Heti szünnap
Az utóbbi hónapok folyamán a vendéglátó iparokban is 

felvetődött a hetenkénti üzemszünet tartásának kérdése. El
sősorban a vidéki vendéglősök propagálták, sőt meg is való- 
sitoi.ták, önkéntes kari elhatározások alapján. Majd eljutott 
a fővárosba is és a testvér vendéglős iparteistületben najgy 
hullámokat vert, egészen annyira, hogy a testület tagjait két 
csoportra választotta szét, amelyek mindegyike erélyesen 

.képviseli a maga álláspontját. Sőt külön bizottság tanulmá
nyozta ezt a kérdést a szomszéd' államokban, különösképen 

1 Bécsben és jelentését az elöljáróság elé terjesztette.
A kérdés eredeti alakjában mint vendéglősipari kérdés 

vettetett fel és mint. ilyen tárgyaltatott. Ez esetben, mint a 
vendéglősipar intern ügyéhez, hozzászólni valónk nem lenne.

De a vendéglős ipartestület kiküldött bizottsága a „ro
konszakmák” tagjait, is meg akarja nyerni a heti szünetnap 
tartás gondolatának, másrészt testületünk tagjainak túlnyo
mó többsége egyben vendéglős i« és így in kérdés miként vaió 
elintézése nem közömbös reánk sem és ebben állást kell. 
foglalnunk

A kérdés a maga legegyszerűbb formájában nem más, 
mint ugyanazon iparág kis- és nagy üzemeinek szembeállí
tása. Elismerjük és méltányosnak tartjuk, hogy az az ipar- 
űző, aki üzemében egyedül, esetleg kizárólag családja tag
jaival — esetleg egész kisszámú személyzettel — dolgozik, 
ahol az üzem lebonyolításának feladata az ő vállain nyug
szik, megérdemli a, hetenkénti pihenőt Ez jogos, méltányos, 
senki sím perhoreszkálja.

Ha azonban egy nagy vállalati vezetője ahol bőséges 
nagyszámú személyzet áll rendelkezésre, akik az üzem min
den ágát ellátják, szükségét, érzi a, pihenésnek, mért kelljen 
az üzemet megszüntetni, logikusan nem tudjuk megérteni ?

Még furcsább a helyzet: olt, ahol az iparűzés jogi sze
mélyek formájában történik, A részvénytársaságoknak meg 
van a maga személyzete: vezérigazgatótól az utolsó szolgá
ig, akiket törvény szerint megillet: a megfelelő pihenő Idő, 
amit meg is kapnak. De maga a részvénytársaság, valgy más 
jogi személy nem fárad cl, nem kér szünnapot. Ennek azon
ban be kell tartam azt, meim azért, mert neki vagy személy
zetének van rá szüksége, hanem mert szomszédai pihenni 
akarnak

Azt látjuk, hogy ebben a kérdésben egyes kartársak az 
egyébként „jogos magánérdeket”  közérdekké kívánják minő
síteni. — valljuk be, konkurrencia szempontjából.

. Aki pihenni akar és pihenő napján lemond üzleti bevéte
léről, annak igazán közömbös, hogy szomszédja vagy más 
versenytársa nyitva tart.e, vagy sem. Végre a vendég nem 
teheti el az étvágyát akkorra, amikor az ő vendéglője nyitva 
van, más helyre megy, mert elsőrendű szükségletét ki akar
ja elégíteni.
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Vonnák üzletek amelyeknek terhei és kötelezettségei 
nem engedik, hogy évi forgalmuknak egyhaíod részéről le
mondjanak. Miért kell ezeket, kényszeríteni a pihenőnapra, 
amikor az reájuk katasztrófát jelent?

Minden iparüzőnek az a jogos törekvése, hogy üzemét, 
berendezéseit lehetőségeit minél teljesebben kihasználhassa, 
A vállalat csak akkor rentábilis csak akkor lehet olcsó, ha 
annak minden része, minél hosszabb időn át üzemben van. 
A legdrágább üzemvitel az egész kis lehetőségekre korláto
zott

Ez a szempont vezetett a vendéglátó üzemek minél tel
jesebb kibővítéséhez. Kávéházak vendéglői ipart, vendéglők 
kávés ipa'rt folytatnak, italmérést gyakorolnak, dohányáru
kat adnak el, szórakozásokat nyújtanak stb. <stb- mindezt 
azért hogy technikai lehetőségeiket minél intenzivebben ki_ 
használhassák.

Nem ismeretlen kérdés ít; vendéglátó szakmában a záróra 
kérdése Mig a kávéházaknak béke időben nem volt zárórája, 
a nmi korlátozott záróra idején a testületek — sőtmaígukaz 
érdekelt ipartizok — hányszor kérték alnnak napi 1—2 órával 
való meghosszabbítástá- A kávésok egyik, a múltban több
ször hangoztatott sérelme és kérelme a kávéházi zárórának 
a vendéglőkkel szemben legalább 1 órai különbsége volt. Te
hát hetenként — napi 2 órát — 14 órát kérünk és 24 órai 
üzemidőről lemondjunk, ami feltétlenül többet jelent, mint 
a naponkénti 1— 2 óra?

Feleslegesnek tartjuk azzal foglalkozni, hogy évi for
galmunk egyhatod részéről a mai súlyos időkben lehet-: 
szabad-e lemondanunk és hogy ez mit jelent ?

Ahol ezt a rendelkezést bevezették — főként külföldön —

Családi s ö r
0.7 litaras és
1* U literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde

!! NATIONAL
és eöSJ'-k e llenőrző  pénatSárfajépelk, 

* spe«ssiE»s tizem** « KartoanSartáis, Javí
tás összes fcelSékete, e la d á s , wt&Sel, 

ísec-e.

M o n h a l t J á n o s  " S fBudaptast, 83M 6.aí©s-&a. is ii.
Telefon: 362—761. ______

ott elsősorban az anyaghiány és takarékosság szempontjai 
voltak irányadók. Nálunk bármily nehéz is a helyzet egyelő
re erről nincsen szó, ha kevesebb is, de van és közönségünket 
el tudjuk látni.

Sőt ma fokozottabb mértékben kötelesség, hogy a ven
déglátóipar odaálljon vendégei mellé, akiknek beszerzési le
hetőségei még nehezebbek, mint. a gyakorlattal és összekötte. 
léssel biró iparüzőé.

Ez az a háborús többteljesitmény, amelyet a mai idők. 
ben mindenkinek teljsiteni kell Mindenfelől, hivatalos és 
nem hivatalos helyről azt halljuk, hogy a mai időkben min
denkinek többet kell dolgozni, többet kell teljesíteni még ha 
az nem is rentábilis és ekkor egy érdekeltség többet akar 

| pihenni, sőt másokat i-s a pihenésre, üzemszünetre akar köte. 
| lezni.
i Eddig sem volt megtiltva, hogy aki pihenni akar. üzletét 

bezárhassa. Vannak a mi iparunkban is üzletek, amelyek ké
sőbb nyitnak., korábban zárnak, vasárnap zárnak, télen vagy 
nyáron szünetelnek, kiki a maga módja szerint.

De bármilyen üzleti formát vagy üzletviteli módot egy- 
i égésén mindenkire ráerőszakolni bármilyen jogos vagy tisz. 
teletreméltó szempontból, vagy jogcímen, egyáltalán nem 
közérdek és semmiféle hatósági rendelkezésre nem jogosult.

Előljárósági ülés
1943. Január 22.

Az ujesztendő első előljárósági ülése élénk érdeklődés 
mellett folyt l(>. — Az előljárósági tagok szép számban je
lentek meg és nagy figyelemmel kisérték a napirenden levő 
aktuális tárgyakat.

A .jelenvoltak névsora a következő: Kövessy Géza elnök 
ár, Kállay Albert szív. főjegyző, iparhatósági biztos. Bokros 
Lajos. Gebauer Béla, Jovics Jenő. Kass Béla, Lendvai József, 
vitéz Miklós József. Mayer Rezső, Manninger Ferenc, Ottó 
Dezső, Patai Lajos. dr. Szász Elemér, Szlávok Károly; Szmre- 
kovszky Tibor. Tihaméry Kálmán, Wagner Béla, br. Wasmer 
Gusztáv, Zsigmond László előljárósági tagok és számvizsgá
lók, dr Havas Nándor főjegyző, Meggyes István aljegyző, 
jegyzőkönyvvezető.

Elmaradását kimentette': Szabó Samu a lelnék
Kövessy Géza elnök az ülést —  a megjelentek üdvözlés- 

után — megnyitotta, bejelentette a kimentést és a jegyző
könyv hitelesítésére. Szlávok Károly ős Szmrekovszky Tibor 
urakat jelölte ki.

Az 1942. december 16_iki elöljárósági ülés jegyzőkönyve 
bemutathatott és megjegyzés nélkül helybenhagyatott.

Főjegyző' jelentette, hogy iparengedélyt kaptak és a ,:l- 
gok közé felvétetlek: Dunszt Gyula (Rózsadomb). Lenhardt 
Péter (Lukácsfürdő), Gajdén Ernöné (Borároe-téri). Iparen
gedélyüket megszüntették: Kraszner M Emánuel (Japán)
Langfelder Gyula és Kálmán, Gombás János. Tudomásul 
szolgál.

Bemutatottak a Hungária Szálló rt és a Dreher-Haggen. 
macher sörgyár rt levelei, melyekben a Haggenmacher Osz
kár elhunyta alkalmából kifejezett részvétért köszönetük1 • 
fejezték ki.

Ágh János miniszteri osztályfőnökót. továbbá dr. Vásár-
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helyi Leó szív. főjegyzőt, dr, Zoltay Pál tanácsjegyzőt a „ 
testület előléptetésük alkalmából üdvözölte A vonatkozó le_ " 
velelc és az arra adott köszönöm (t: tudomásul vétel ettek.

Dr. Gámenczy Béla tanácsjegyző levele, melyben az Élei. 
miszerjegyközpont vezetésétől való megválását közli és a tes
tület támogatását megköszöni valatmint: az arra adott válasz, 
irat bemutaitatott azzal, hogy a testület c«zint*> sajnálattal 
veszi tudomásul dr. Gámenczy Bélának az iparunkat oly toö„ 
zeiről érintő munkaköréből való megválását,

Ivövessy Géza. elnök sajnáliaittal közli, hogy Meggyes Ist
ván aljegyzőt, illetőleg nejét Meggyesné Nagy Irént, testüle
tünk tisztviselőjét súlyos gyászeset érte u. i. apósa, illetőleg 
édesatyja,Nagy Lajos elhunyt, Az elöljáróság őszinte rész
vétét fejezte ki.

A Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt ősszel tartott 
továbbképző tanfolyam költségeire — elismerése jeléül 50 
pengőt utall ki Tudomásul szolgált.

Főjegyző közli, hogy u, kávéházak zsemlyeellátása tár
gyában azt az információt kapta, hogy az Élelmiszer jegy
központ megtiltotta a sütőknek, hogy a vendéglátó üzemek 
részére zsemlyét szolgáltassanak! ki. Ez ügyben előterjesztés, 
gél fordulunk a székesfőváros polgármesteréhez.

A tejkiszolgálási kérdésben
Elnök jelenti, hogy ismételten eljárt a közellátási mi

niszter urnái és a főváros polgármesterénél. Előterjeszté
sek sorát nyújtotta be, melyben a tarthattatlan helyzetre és a 
kávéházakból alakult kávéméréseik versenyére hívta fel a fi
gyelmet. A miniszter ur azt ígérte hogy a. kérdést február 
havában újból megvizsgálja, a polgármester ur pedig azon
nali intézkedést adott ki.

Tekintett0l a tejkiszolgálás és egyéb tiltott, áruk kiszol
gálása körüli állandó panaszokra elnök jelenti, hogy saját 
hatáskörében — alkalomszerűen) — ellenőrző közegeket fog 
beállítani, akiknek jelentése alapján az illetékes hatóságok 
eljárását kéri.

Az elöljáróság elnök jelentését helyeslőleg veszi tudomá
sul és további erélyes eljárásra kiéri.

Elnök ezzel a tárggyal kapcsolatban jelenti, hogy ipa
runknak a tejkérdésben folytatott eljárását igen értékesen és 
hathatósan támogatta vitéz Faragó Ede országgyűlési kép
viselő ur. Kötelességének érzi, hogy ezért az értékes segít
ségért az elöljáróság ülésében mondjon köszönetét.

Az elöljáróság köszönettel vette tudomásul elnöki jelen
tését c« kéri hogy a kávésiputr háláját az országgyűlési kép
viselő urnák levélben is fejezze ki.

A keltős pálinkaadagok, valamint a kombinált étkezé
sek kiszolgálási kötelezettségének felfüggesztéséhez a Közel, 
látási Hivatal hozzájárult, mit az elnökség körlevélben ho
zott a tagok tudomására,

A husjegy bevezetése alkalmával a testület körlevélben 
utasította a testület taigjait a teendőkre.

Elnök közli, hogy a husjegykiszolgálás módjának időn
kénti változásaira, melyeik a vendéglátó üzemek forgalmát 
megbénítják, előterjesztést intéz a székesfőváros polgármes
teréhez, íiogy a hua váltó jegyet vezessék be.

S/.lavek Károly és Jovics Jenő hozzászólásai után az elöl
járóság a közléseket tudomásul vette.

A székesfőváros polgármesterének 1942, december 31-én 
511-831— 1942. XV. ii. o. sz, véghatározata, melyben az ipar. 
testület ügy és vagyonkezelését megvizsgáló bizottság jelen
tését tudomásul vette, bomutattatott és szabályszerű kifüg
gesztés után iralttároztatott.

Az iparral kapcsolatos beadványok, jegyzőkönyvek, ki
adványok és bizonyítványok illetékéről szóló rendeletterve
zetre az Ipok a testület véleményét kérte.

A kérdéssel az elnökség alaposan foglalkozott és vélemé
nyét megadta,

A rendelettervezet és a válasz ismertetése után az elöl
járóság ahhoz hozzájárult

R £ G G i t t i g
& tmmmkkti fehaaéja Attika, 
a teáé íasta, a kakaóé pedig 
A fr ik a. Ónk a cikóriákévá 
zamatos, finoman illatosé Francit 
cikóriákévá édes gyermeke az 
öreg Európáinak, különösen pe
dig éri hazánk áldott földjének. 
A felsorolt, négy élvezeti cikk 
kőiül a eikóriakávé a legújabb 
keleté, azonban nem marad e) 
értékben a másik hárem mögött. 
Ügyk mint zam&teeitó, de ön
állóan Í6 tök élet sieti megállja a 
helyét és érvényesíti sajátságos, 
pompás izét, valamint különleges 
illatát több mint 100 esztendeje.

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

konzervek
A kereskedelmi és iparkamara a vendéglátó iparban a 

nők alkalmazásának újabb korlátozása tárgyában kiadott ren. 
delet tervezetet küldötte meg véleményezés végét,t.

A tárgyaló anyag és az arra adott válasz ismertetése 
után, az elöljáróság azzal Járult a véleményhez, hogy ennek 
;i kérdésnek ;l tárgyalását a jelen viszonyok között nem a - 
ja időszerűnek.

Bemutattatott az ipartestületi munkaközvetítő december 
havi jelentése.

Elnök közli, hogy arra való tekintettel, hogy munkával 
laló alig jelentkezett, ami a munkaközvetítőre fordított 
költségeket nem indokolja, tekintettel a kő*.®?,®2.0 takarékos
sági szempontokra, a munkaközvetítő működését egyelőre 
felfüggesztette és a munkaközvetítő személyzetét a testűim 
irodájába osztotta be. A helyiséget egyelőre bérbe adta oly 
módon, hogy az szükség esetén bármikor rendelkezésre all.

Az elöljáróság elnök intézkedéséhez helyesléssel járul 
hozzá.

Főjegyző jelenti, hogy külömlböző hírek folytán egy fő 
városi nagykereskedő céget az elnökség megkeresett aziiánf, 
hogy kávét bocsásson a testület tagjainak rendelkezésére. 
Erre a levélre eddig válasz nem érkezett.

A IX. kér. leventeparancsnokság közölte, hogy a Honvé
delmi Miniszter Ur 127.350— eln. 40— 1942. sz. rendeletével 
a Leventeegyesület megalakulását engedélyezte. Ez az elő
írót t formák között meg i* történt

Elnök felhatalmazást kér, hogy a Leventeegyesületnek 
a testületet terhelő (költségeit a költségvetés elkészültéig 
folyósíthassa. A felhatalmazást az elöljáróság megadta.

Elnök jelenti, hogy a baromfi elosztás szabályozása, to. 
vábbá a Zsiradék elosztó kft. által felszerelt zsirfelfogó ké
szülékek elromlása ügyében a vendéglős ipartestülettel 
együttesen kíván eljárni. A villamosáram fogyasztás korlá
tozása tárgyában megállapított 10.000 kilowattos fogyasztási 
határnak — tekintettel ti már véghezvitt redukciókra — 
15.000 kilowattórára való felemelését kérte az iparügyi mi
niszter úrtól

Az elöljáróság a bejelentéseket: tudomásul vette.
Több tárgy nem volt, elnök az elöljárósági ülést bc_ 

rekesztette.

Billfárdasztalok véte,eie la d á s a ,
b e h ú z á s a

Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka, üvég és porcellánáruk-

Fried Zsigmond és Fia
Budarest ,V I„  Király u. 44 Telefon: 224-004,

u ra

Gyűjtés a honvédcsaládok részére
Ipartestületünk elnöksége az alábbi felhívással fordult

testületünk tagjaihoz: , , ,
tovn tisztelt Kar társaik1! A Kormányzóm- ofomeltosaganak 

szózatát, melyben a magyar társadalmat a frontokon küzdő 
Lnvédek családjainak támogatására hívta fel. mindenki haj
lottá és tudomásul vette. ,

lKV nincsen szükség külön indokolásra es magyarázatra,
almikor kanárinkhoz fordulunk és arra kérjük, hogy a tos; 
Ihletünk által megindított gyűjtéshez teljes szívvel es anyag, 
erővel járuljanak hozzá.

A legnagyobb adomány is kis áldozat azokhoz a nagy 
célokhoz képest, „melyeket honvédőink életük é„ erejük koc.
Írtatása mollctt szolgálnak* # . .

A felajánlót, feszegeket lapunkban külön ,s fogjuk

nyugtáéin/' ^  ,  h ennek! a felhívásnak mog-
feleS 'aüom ányaikat ju,tarnak ol uertüleiünk iroda,aba

Honvédcsaládok javára gyűjtésünkre eddig befolyt: Ko. 
vessy Géza Emiké kávéház 100. P - _____ _______________

Ipari ügyek
Figyelmeztetés a fennálló korlátozások betartására.

A  testület által kibocsátott 3, ssámui k ö r le v é l^ s W  
_  tartalma fontosságánál fogva -  » l« « k b .n  »  nm étől,* . 
Vendéglátóípari korlátozások é. tilalmak

Tisztelt Kartársak! Jóformán n:«p-n»p “  „ ^ „ n
testületünkhöz bejelentések es panaszok sót a rnp P 
•motelemnek olyan tartalmú cikkek, hogy vannak ka.U i- 
“ k T k k  a kiad!., korlátozások teljes flgyelmenk.vül h - 
gyárával tiltott vagy kötött forgalmú cikkeket -un*™  £ ;  
tótozás nélkül szolgálnak ki. Vannak hriy*. * ml W * *  ^  
és tejjel elkészített ételeket és italokat, f  h ki_
mt-c nem engedett sütemény és tésztaféléket, bo ze. 
s S t t  - g y  elkészített hu,-, vagy tésztaféléket adnak n*m 
tőrödnek az adagkorlátozásokkal, sőt az elold frgye 
kérik. Hirdetések szerepelnek az üzletek ablaka te , ■ 
legalább i« félreértésekre adnak alkálimat, mm P • »
kávé" megjelölés. . . = TP„

Ez a panaszolt eljárás nemcsak a kiadott hato-ag
delkezésekbe ütközik, de afrokkal szemben -  akik a fvm-

Sváb • Susznibogár
irtás jótállással

'$$>0 Vállaljuk özem’ helyiségeinek
Sváb rusznibogár, *gér és pat 

-  " ^ kény elleni karbantartását-

WonSch f érési Hó vállalat
Budapest, IV ., K irályi P á l-u . 13 b. 

Tttl: 189 585

Jó b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k  I I  A D  iff B T  I
Forgalomba hozza : Erdélyrészi fürdők Szövetsége bpesti kirendeltsége K l l n u t f f ' l l l  K  l l  i f  H  B /  -
Budapest, Vili., Rőkk Szilárd-utca t. Telefon : 130 840, Házhoz szállítjuk ] V M I * w B a l u l * l  V  w  ® B ■



5k á v é so k  lap ja
K̂HEMKHÍKJSKFI

álló rendelkezéseket szigorúan belsiríják, a "tisztességtelen 
verseny tényét is megái lapítják.

De a szükebb szakmai, ipari és. közigazgatási szempon
tokon felülemelkedve, meg kell állapítanunk azt is, hogy ez 
az eljárási- erkölcstelen, iklözérdekeHenes és azokat a célokat

vixiL aa!xs r j^ .^m m a iiarAr iLm ^3BeBX33B ! x i! i^ T m ^ x r tt .^ i ",«aau ju híj i i— n ■

ríak megállapítása óta b'galább 50 százalékkal emelkedett. 
Az az adózó, íuki az előző bekezdésben megszabott kötele., 
zetségnek nem (esz eleget, az adótöbblet kétszeresének meg
felelő bírsággal sújtandó, afmelyet a m. kir. adóhivatal az 
adóval gy-szerre állapit meg és vezet be a kivetési 
Utjstromba,“

Mindazok tehát, akiknek keresete, illetve .jövedelme ti 
múlt évvel szemben legalább 50 százalékkal emelkedett, sa
ját érdekükben február végéig adjanak be adó vallomást, 
még abban az esetben is, ha adóalapjuk 10-000 pengőn. tchá' 
a rögzítési hatályon alul van, mert ellenkező epeben az adó
többlet kétszeresének megfelelő bírsággá!! sújtják azokat, 
akik ezen kötelezettségüknek nem lesznek eleget

amilyeket a hatóságok a közellátás biztemtása érdekében a 
jelen nehéz viszonyok mellett ibiziíosit-.tm kívántak, súlyosan 
károsítja sőt meghiúsítja. '

Nem mulaszthatjuk el, hogy azokat, i;(kik üzleteiket, ilyen 
kifogásolható módon vezetik, ne figyelmeztessük arra, hogy 
ez t’Jz eljárás akkor, amikor nemzetünk existenciális háború
ját vívja, hazafiatlan.

Testületünk elöljárósága elhatározta, hogy a jövőben 
minden egyes tudomására jutott ilyen szabálytalanságot, 
vagy eljárást, minden további értesítés nélkül az illetékes

H  I  R
Uj vezető az Élelmiszerjegyközpont élén,

Szendy Károly polgárme.ter Gámenczy "Béla tanácsjegy. 
íót, az Élelmiszerjegyközpont eddigi vezetőjét, közszolgálati 
érdekből megbízatása alól felmentette s a jegyközpont veze
tésével Wagner.Weiss István tanácsjegyzőt bízta meg, aki 
eddig is a közélelmezési ügyosztályban teljesített szolgálatot.

hatóságok elé terjeszt és azok előtt; vádlóként fog fidlépni.
Minthogy sokan arra hivatkoznak, hogy erre a szabály

talanságra őket a közönség követe'őzése készteti, ismételtein 
figyelmeztetjük, hogy testületünkben a közönséghez szóló 
nyomozott felhívások kaphatók, amelykot üzleteikben minél 
nagyobb számban helyezzenek e.l Egyben szigorúan utasít
sák személyzetüket, hogy szabálytalanságot követelő vendé
geiket a legudvarias; (bb formában- figyelmeztessék a kiadott 
rendelkezésekre és azok következményeire.

Abban a reményben, hogy felhívásunk eredménnyel jár 
és »z ('miitett panaszok további megtorló eljárás nélkül is 
meg fognak szűnni, vagyunk kartársi üdvözlettel: Kövesssy
Géza s- k. elnök, d-r. Havas Nándor s. k főjegyző.

Gyászesetek.
Nagy Lajos — Meggyesné Nagy Irén ipartestületi tiszt

viselőnk édesatyja. Meggyes Isltván aljegyző apósa, f. évi 
jatnuár 19-én életének 54 évében hosszú szenvedés után el
hunyt, Január 21-én temették a Kerepesi temető halottashá
zából nagy részvét mellett.

Singhoffer Frigyes Pálné, szül. Madaras Ilona, Sing- 
hoffer Frigyes Pál kartársunk1 fiatalt felesége, 24 éves korá
ban. házassága 8. évében f, évi január 25-én elhunyt. Halá
lát férje és 3 napos leánykája gyászolja. Testületünk őszin
te részvéttel vesz részt kalriársunk gyászában.

Zsemlye ellátás ügyében
illetékes helyről azt az információt kaptuk, hogy a vendég
látóiparok zsemlyeellátánban nem részesíthetők1 A testület 
ebben az ügyben el fog járni ;<z ille.ékes hatóságoknál.

Adóvallomások beadása.
A kereskedelmi és iparkamara figyelmezteti az adózókat, 

az 1940:XXII. te. 40. szakaszára, amely a következőképen

A zsiradékfelfogó készülékek
miatt egyes kartársaink panaszt tetteik, hogy a készülékek 
hamar tönkremennek és használhatatlanná válnak. Az érde-

özóI :
,.Az olyan adózó, akinek adóalapja a kereseti adóra,, to

vábbá a jövedelem, és vagyonadóra vonatkozó törvényes ren
delkezések szerint uj kivetés mellőzésével a következő évre 
egyébként változatlanul fenntartandó (rögzítendő) lenne, 
felszólítás nélkül is köteles az adóév február havának vé
géig szabályszerű adóbevallást adni. abban az esetben, ha 
keresti, illetőleg jövedelemadója valamely évben a 10.1)00 
pengőt, vagyonadóalapja pedig a 200.000 pengőt túlhaladja, 
avagy ha ezt az összeget, ugyan nem haladja túl, de a kü
lönben változatlanul fenntartandó adóalappal szemben an-

JíávéUázL és étieenti a&cö-szalc
fehér és színes kivitelben

SziftHtfamatos Uedi afoaszaU
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LLIN TESTVÉREK textUnagyfceresliedá cégnél
Budaoest. V., Szt. István tér 5.

Telefon; 1-892-92

kelt ipartcstületek felszólalására m Zsiradékgyüjtö kft. 
azt közölte, hogy 4 használat folytán tönkrement felfogóké
szülékeket bejelentés után kicseréli.

h o r d ó s  é s  p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k
Iro d a : B U D R P E S . T i  V., Z R Í N Y I  u. 7.

Telefon: 181*214 __________



KATUSOK LXFJA

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack IJnicnmja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM üvegből, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyar 
kizárólagos védjegyzett 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 Zwack üvegből, se más üvegből

Kartársaink figyelmébe
ajánljuk Weiss János ujvorbászi likőr- és rumgyáros bor- és 
szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított és 
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Knpicás borát, likőrét, 
Brandyjáfc Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbasz: 
B8. és 78. sz. -  ■ -

Fontos figyelmeztetés!
Saját érdekükben kérjük kávés (vendéglős) kartarsain- 

kat, hogy az öreg Altvater fejjel ellátott patkókból csak ere- 
dati Gessler.féle Altvatert adjanak, mert az ellenőrzés során 
a nem valódi Gessler Altvater könnyen felismerhető es i.gy 
felesleges kellemetlenségének teszi ki magát, tiki mást ad 
valódi Gessler Altvater helyett.

Dagasztó-és liab- 
verögépek,hurgo- 
nyahámozógépek 

beépített motor
ral, valamint az 
összes konyhagé
pek azonnal rak
tárról szállíthatók
Kérjen árajánlatit

Magyarországi vezérképviselet:

Erdöss Pál és Társai
Budapsst, IX ., Mester-u. 57.

Teleim : 342-946.

K Á R T Y Á T
U j Á3$—117.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

T e l e f o n : 18 3 - 439- -  Ü v e g  é s  p o r e e l l á n

NAGY IGNÁC c ikkek  raktára
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárét, u. m .: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, porafadugók.cimkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XlV. Cserei-u. 14. 
Telefon : 2-966-86, 2-968-94.

NEZOGYÁtlI PEZSGŐGYÁR
VI'.. Almássy-utca 3. Telefon 423-594 — CASINO -  FOR-YOU

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. S í p  utca 4.
Telefon: 223-891.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz caak Szent Lukács védjeggyel eredeti

Ami™ Uztaút, p»«toii6* a Gazdák Biztosító Szövetkezetére
Alapítása títa keresztény és magyar. Mindent biztosit.
Központi igazgatóság: Budapest, IX., Üllői-ut 1. Telefon : 187-870.
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