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Meghívó.
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A Budapesti Kávésok Ipartestülete 1943. évi április hő 
7-én (szerdán) déli 12 órakor az Ipartestület tanácstermé
ben (VIII. József körút 38. I emelet) tartja meg

23-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

Április 5-ig megfizetendő az 1943. év L negyedére (feb
ruár) esedékes üzletbér harmadik részlete.

Április 5-ig kell a gyermeknevelési járulék (családi 
pótlék) negyedévi összegét befizetni.

Április 6-ig megfizetendő a virfilmi adóközösségben 
nem lévő kávéházaik vigalmi adója.

Április 7-én (szerdán) déli 12 órakor évi rendes köz
gyűlés.

Április 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai április 
havi forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Április 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
megfizetni április havi átalányukat.

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

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések  ̂ (espreesok), 
penziók, kifőzésiek korcsmák üzean. és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.

Megjelent a Vendéglátóipari Korlátozások I- pótléka
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek,) 

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

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.
A kávéslpnrl mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar

testület irodájában.

melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait tisz
telettel meghívja..

Amennyiben a közgyűlésen a tagok határozatképes 
számban nem jelennének meg, az f. évi április 14-én (szer
dán) délben 12 órakor az ipartestület tanáceetermóben 
ugyanezen -napirenddel fog -megtartatni.

Budapest, 1943. március 15-én.
Dr Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k.

főjegyző. ' elnök-1

NAPIREND:
1. Elnöki megnyitó. e
2. Az 1942. évről szóló jelentés.
3- Az 1942. évi zárszámadások előterjesztése és jóvá

hagyása.
4- Az alapszabályok 4. §-ának módosítása.
5. Tisztviselői fizetések megállapítása.
6. Tagdíjaknak az 1943. évre váló megállapitása.
7. Az 1943. évi költségvetés beterjesztése és jóvá

hagyása.
8. Az alapszabályok 16., 21. §§-ai alapján megüresedett

tisztségek betöltése;
■ 2 álelnök,
7 elől járósági tag,
3 elöljáróság! póttag,
3 számvizsgáló,

Az ipartestületi Szék
2 rendes és
3 póttagjának megválasztása.

Kivonat az alapszabályokból:
14. §• A közgyűlés határozatképes, ha. azon az ipartes

tületi szavazásra jogosult tagoknak "legalább 10 százalékai 
jelen van.

A napirendre fel neim vett indítványok csak abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag aláírásával, 
három nappal a közgyűlés előtt írásban az elnöknél beadaf- 
tak.
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Kivonat az 1932, évi VIII. törvénycikkből:
11. §. Az ipartestületben minden tagnak van tanácsko

zási és szavazati -joga, szenvedő választási joga ellenben 
csak olyan tagnak van, aki magyar állampolgár éŝ  aki az 
ipartestület közreműködésének területén legalább három év 
óta üz' képesítéshez kötött ipart.

Tanácskozást és szavazati jogát nem gyakorolhatja és 
az ipartesületben semmiféle tisztet he nem tölthet és sem
miféle megbízást nem kaphat az olyan -tag, illetőleg a tag
nak olyan helyettese: .

1. Aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll;
• 2. aki bűntett, vagy, az állam ellen nyereségvágyból el

követett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá, aki 
fegyházbüntetésre, három hónatpot meghaladó fogházbünte
tésre, hivatalvesztésre, vagy a politikai jogok gyakorlásának 
felfüggesztésére szóló Ítélet hatálya alatt áll.

3. aki a tanácskozási és szavazati jog gyakorlásának 
szünetelését, vagy a kapott megbízás visszavonását kimondó 
fegyelmi Ítélet hatálya alatt áll.

4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személye

den, jogi személyek, a részvényársaSágokat és szövetkezete
ket is ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közkere- 

•seti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagok utján 
gyakorolhatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása esetén 
az ipartestületi tagsági jogokat aZ gyakorolja, aki az ipart 
a kiskorú, javára űzi.

Családi sör
0.7 literes és 
1* 1 * 3 4 ta literes palackokban.

i

WSbiafA Polgári Serfőzde

Előljárósági ülés
—  1943. március 23. —

A közgyűlést megelőző előljárósági ülésen napirendre 
került úgy az elmúlt év története, mint a jelén aktuális kér
déseinek egész sora-

Bár a múlt év során sok minden történt, amit az elöl
járóság évi jelentésében foglalt össze, a folyó év újabb és 
az eddigieknél nehezebb kérdéseket hozott felszínre, amelyek
nek az előljárósági ülés résztvevői adtak hangot. Szóba került I 
az immár hónapok óta vajúdó árrendezés kérdése, a tejtila- '• 
lom feloldása, a vendéglátó üzemek anyagellátása, főként a : 
huskiutalás kérdése, az adóterhek ügye, a munkás és munka, 
bérkérdés. Rövid pár szóban egy egész évre való programm, 
aminek megoldása sajnos javarészben nem tőlünk függ, ha- ' 
nem elsősorban az illetékes hatóságok elbírálásától és jóin- r 
dulatától.

Az előljárósági ülésről az alábbiakban számolunk be.
Az ülésen megjelentek: Kövessy Géza elnök. Szabó Samu !■ 

alelnök, dr. Kállay Albert székesfővárosi főjegyző, iparim- 
tósági biztos, Gebauer Béla, Jovics Jenő, Iíass Béla; Mannin- 
ger Ferenc, vitéz Miklós József, patat Lajos, Ottó Dezső, 
dr. Szász Elemér, Szlavek Károly, Szmrekovszky Tibor, Ti- 
haméry Kálmán, Zsigmond László elöljáróság! tagok és 
számvizsgálók, dr Havas Nándor főjegyző, Meggyes István 
aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Szabó Samu alelnök nyitotta meg áz eaőljárcság ülését, 
jelentette, hogy Kövessy Géza elnök a közellátásügyi minisz
tériumban jár el és igy csak az ülés folyamán tud megje
lenni. A jelenlevőket üdvözölve, az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Ottó Dezső és Szlavek Károly előljárósági ta
gokat kérte fel. Végül, bejelentette, hogy Mayer Rezső, Wag
ner Béla és Paulin Lajos urak elmaradásukat kimentették.

Bemutattatok az 1943 évi február 23-án tartott elől
járósági ülés jegyzőkönyve, mely megjegyzés nélkül helyben 
hagyatott.

Főjegyző jelentette, hogy Munkácsi József iparengedélye 
megszűnt.

Bokros Lajos előljárósági tag Ipara gyakorlásának meg
szüntetése folytán megbízatásáról levélben lemondott. Az j 
elöljáróság a lemondást őszinte sajnálatának kifejezése mel
lett vette tudomásul.

Ábrahám István ipartestületi tagnak felesége elhunyta, 
úgyszintén Spolarich Károly testületi tagnak és testvéreinek 
édesanyjuk elhunyta alkalmából az elnökség a testület rész
vétét fejezte ki. Az elöljáróság a részvétnyilatkozatokhoz 
őszinte fájdalmának kifejezése mellett járult hozzá.

Főjegyző beterjesztette az ipartestület 1942. évi munkás- 
ságáról beszámoló évi jelentést, az ehhez tartozó zárószám
adásokat, vagyonmérleget és az 1943- évi költségvetést. Je
lentette, hogy az 1941. év végén az ipartestület vagyona — 
az ingatlanon kivül 20.801.56' P volt, mi az 1942- év végével 
33.868.86 pengőt tett ki, amihez még az 5000 P névértékű 
Erdélyi nyéreménykölcsön járul. így közel 20.000 pengővel 
gyarapodott a testület vagyona.

Az elöljáróság az előterjesztést, valamint a bemutatott 
számadásokat megjegyzés nélkül vette tudomásul és kimon
dotta, hogy azt változatlanul terjeszti a közgyűlés elé.

Az'évi rendes közgyűlés idejét az elnökség f- évi április 
hó 7-re tűzte ki.' •*' • '

Erre az alkalomra tűzte ki Emmerling Leonhardt — a 
kávéscéh első — 150 év előtti — céhmestere arcképének le
leplezését, amelyre az ipartesiüleitünkkel kapcsolatban levő 
hatóságokat és társtestületeket is meghívjuk.

A közgyűlési indítványok során szerepel a leventejáru
lékokra vonatkozó alapszabályi rendelkezés módosítása, ille
tőleg a l&venl ejárul ékok felemelése.

Főjegyző ezt a pontot és annak okait részletesen ismer
tette.

Dr. Szász, Elemér kérdi,, hogy azok a testületi tagok, 
akik a vendéglős ipartestület tagjai Is, tartoznak-e ezt n 
járulékot fizetni?

Tihaméry Kálmán is íkeri e kérdésnek a vendéglős ipar- 
estülettel való tisztázását.

Főjegyző jelenti, hogy ez a kérdés a Levente-egyesület 
újjáalakulása alkalmával már rendeztetek, olykép, hogy 
annak költségeit egy negyed részben testületünk, három-
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és egyéb ellenőrtő  pénztárgépek, 
speciális üzeme - Karbantartás, jav í
tás összes kellékek, e ladás, vétel, 

csere.

MonhaltJános"*2
Budapest, III.; Lajos-u. 107,

Telefen: 362—761.
negyedrészben a vendéglős ipartestület viseli. Minthogy tag
jaink a leventeoktatás céljaira, a múltban is alapszabályáéra 
pótlékot fizettek, ez a rendszer megmarad a jövőben is; 
hogy a vendéglős ipartestestület, mely eddig tagdíjai terhére 
fedezte ezt a kiadást, a jövőben hogyan kívánja ezt rendezni, 
ez az ő intern ügye. amelyhez nincs módunkban hozzászólni.

A legutóbb rendezett Országos Magyar Szaksajtó kiállí
táson a testületünk által kiadott „Kávésok Lapja11 elismerő 
oklevelet kapott.

A közgyűlésen alapszabályszerűen megejtendő választá
sok ügyében az elnökség javasolja, hogy miután az alapsza
bályok négy alelnöki állást rendszeres ítélték és ezidőszerint 
csak egy alelnöki állás vein betöltve, a közgyűlés még két 
alelnököt válasszon. A szükséges Jelölésekre pedig küldjön 
ki az elöljáróság öttagú bizottságot-

Az elöljáróság a javaslatot elfogadta és a jelölő bizott
ságba: Szabó Samu alelnököt, Ottó Dezső, Patat Lajos, dr. 
Szász Elemér és Tihaméry Kálmán elöljáróság! tagokat vá
lasztotta meg. A bizottság egybehivásáról Szabó Samu alel- 
nök fog intézkedni.

Bemutattatoit a tanonciskola igazgatójának az iskola 
I. félévi munkásságáról szóló jelentése.

Az elöljáróság sajnálattal vette tudomásul, hogy a mun
kaadók a tanoncok támogatását nem ellenőrzik és emiatt 
óriási mulasztások történtek.

Dr. Iíállay Albert főjegyző a felügyeleti hatóság kép
viseletében rosszalását fejezi ki e mulasztások miatt. Az 
igazolatlanul mulasztó tanoncok munkaiadóit az iskola jelent
se fel, sőt súlyosabb őseiben tegyen javaslatot alz iliettő 
munkaadók tanonctartási jogának megvonásai iránt.

A Textilközpont által, — anyaggazdálkodási ügyben — 
egybdhivolt értekezleten testületünk képviseletében Patat 
Lajos előljárósági tag jelent meg. I

Patat Lajos ismertette az értekezlet lefolyását. Rámu
tatott a vendéglátó ipar helyzetére, az iparban szükségelt 
textilanyagok pótlásának nehézségeire. Szóvá tette az abro
szok és asztalkendőik kérdését, valamint a közegészségügyi 
és köztisztasági szempontból nélkülözhetetlen konyharuhák 
és törlőkendők szükségességét. Reámuiatolt a mosással járó 
rongálásokra, a mosódák gondatlan eljárására. A kérdés 
gyökeres rendezését kérte Ugyanezt felkérésére a testület 
Írásban is beterjesztette.

Szlavek Károly azt tapasztalja, hogy egyesek a testület 
határozata ellenére még reggel is terítenek.

Szmrekovszky Tibor kijelenti, hogy ő kénytelen teríteni, 
mert a kávéházban lévő asztalokat! a mostani viszonyok kö
zött pótolni és kijavíttatni nem bírja és kénytelen azokat le- 
leriteni.

Tihaméry Kálmán kívánatosnak' tártja a kérdés rendeleti 
utón való rendezését.

Kövessy Géza elnök megjelent, átvette az előljárósági 
ülés vezetését; kijelentette hogy a közellátásügyi miniszté 
riumban járt el, ahol a tejtilalom felfüggesztését kérte Re
méli, hogy eljárása végre sikerrel fog járni

Tihaméry Kálmán kéri. hogy elnök az árrendezés ügyé
ben tájékoztassa az elöljáróságot.

Elnök közli, hogy tudomása szerint az árrendezési ren
deletet a közellátási hivatal már elkészi’ette. Annak kiadá
sát a közellátásügyi minisztériumban a vendéglősipartesitület. 
tel együtt ismételten megsürgették. Legutóbb március 12 én 
küldöttnágileg jártak alz államtitkár urnái. Azóta húzódik >

az ügy, amennyiben a napokban-nem jelenik meg, kénytele
nek leszünk újból eljárni.

Tihaméry Kálmán elnök közléseit köszönettel vette tu
domásul. Azóta, amióta az árrendezés napirenden van, min
den tovább drágult én a beszerzési nehézségek növekedtek, 
úgy, hogy egy második árrendezés lenne esedékes. A helyze
tet már alig lehet bírni.

Patat Lajos reámutat a helyzet válságos voltára. A be
szerzési nehézségek nap-nap mellett nőnek, »l piacokon nem 
lehet semmit sem kapni. Az anyagelosztás nincs kellőképen 
megszervezve. Az Oti, Mabi, a Családvédelmi pénztár tér 
hej nőnek, az adókivetésnél nem veszik figyelembe a: mos
tani állapotokat. A munkáskérdés is nehezíti az üzletvitelt, 
munkást alig lehet kapni, a megállapított minimális bérek 
mellett pedig egyáltalán nem. Kéri az elnökséget, hogy ezek
re a nehézségekre illetékes helyen mutasson rá.

Kállay Albert főjegyző mgjegyzi hogy a heyzeten a 
hatóságok igyekeznek segíteni, sajnos a háborús viszonyok 
okozzák a nehézségeket. Tény, hogy a husfelhozatal kőiül 
bajok voltak, de ezek már szünőben vannak. Egyelőre igye
kezzünk a nehézségeket leküzdeni. N

Tihaméry Kálmán ismételten hivatkozik alrra, hogy nem 
lehet az egy év eilőtti árakkal dolgozni. Az árrendezést sür
getni kell. üzleteink leromlanak, pótolni nem Hidunk semmit. 
A személyzet igényeit ki kell elégíteni.

Dr Szász Elemér felemlíti, hogy a nagyobb vendéglátó 
Üzemeket II. osztályú légoltalmi vagyontárggyá minősítették, 
ami azzal jár, hogy ezeknek külön óvóhelyet — teljes fel
szereléssel — kell építtetni. Az óvóhely tervezése tetemes 
költséggel jár. amit a főváros XTV. ügyosztálya bírál felül. 
De a legnagyobb baj az. hogy ezekhez az óvóhelyekhez szük
séges építőanyagok, de felszerelési tárgyak sem állanak ren
delkezésre és semmi pénzen nem szerezheíők be. így ki van 
téve annak, hogy a kitűzött határidő lejártával a hatósági 
eljárás megindittntjk. Kéri az ipajifestület elnökségét, hogy 
ez ügyben járjon közbe.

Patat Lajos ugyancsak a légoltalmi óvóhelyeik létesíté
sének kötelezettségét teszi szóvá.

Elnök kijelenti, hogy ebbein az ügyben előterjesztéssel 
fordul a székesfőváros polgármesteréhez.

Főjegyző jelenti, hogy a testület a bei nem váltott hus- 
utalványok érvényességének meghosszabbítása iránt kérvényt 
Intézett az Élelmiszer jegy-Központhoz.

Az espresso-tigy rendezése tárgyában ai kereskedelmi és 
iparkamara miniszteri biztosa az ipatrtestület véleményét 
kérte. Az elnökség a választ elkészítette. A javaslat lényege 
az, hogy a kávésipar minden fajtája képesítéshez köttessék. 
A kávéházak, kávémérések és espressok minősítése az üzle 
tek befogadóképessége és al kiszolgálási mód szerint történ
jék

A villamos közlekedésnek a csúcsforgalom idején való 
könnyítése céljából a kereskedelemügyi minisztr felhívást 
imézett az iparvállalntolkihoz hogy irodai tisztviselőik mun
kakezdését d. e. 9 órában állapítsák meg. Az elnökség ezt 
a felhívást a szaklapban tette közzé-

Az áramfogyasztás korlátozás módosítása tárgyában be
adóit e'őte'‘jesztést az ipari anyaghivatal nem tartotta tel
jesíthetőnek.

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

konzervek
Főjegyző jelenti, hogy a kereskedelmi ás iparkamara 

arra hivta fel testületünket, hogy az adókivetés alapjául szol. 
gáló szakvéleményét terjessze b<>. A szakvélemény munkában 
van, azt a székesfőváros pénzügy igazgat óságához is be fog
juk küldeni.

Végül elnök közli, hogy egyes kávéházak siiteményki- 
íszolgáltatásának korlátozása, illetőleg eltiltása tárgyában 
figyelmeztetéseket intézett az illető kartársakhoz- Ezek az
zal védekeztek, hogy :l kifogásolt tui’ós sütemény kiszolgá
lása meg van engedve. Ebben az ügyben a vendéglős ipar
testületet és a cukrászipartestületet megkereste, azok állás- 
foglalását kérte. Felolvastatja a oukrászipartostüldi szakvé
leményét, mely szerint a túrós sütemény kiszolgálása tilos. 
Ezt a szakvéleményt közölte a kartársakkal.

Szlavek Károly kijelenti, hogy fenntartja a múlt ülésen 
elhangzott állásfoglalását, hogy az ilyen versennyel szemben 
a rendőrség intézkedését kell kérni

A napirend ezzel letárgyal latort és elnök az elöljáróság 
ülését berckesztette-

KÖRLEVELEK:
Legutóbbi körlevelünk óta ipartestületünk elnöksége a 

6. sz. körievlet küldötte szét. Ennek tartalma a következő:
1. Túrós sütemények forgalomba! hozatala-
2- Husjegyszelvényok felerészének betiltása.
8. A kártalanítási hozzájárulások szabályozása.
A husutalványok érvényének meghosszabbítás:: tárgyában 

ipartestületünk előterjesztéssel fordult a székesfővárosi 
'Élelmiszerjegy-központhoz, melybep az eddig be nem vált
ható utalványok érvényesítését, illetőleg annak meghosszab
bítását kérte.

A szállodák és fogadók árainak felemelése.. A m- kir. 
közel látásügyi miniszter március 23-án megjelent 17.G02— 
1943. K. M. sz. rendeletével megengedte, hogy a szállodák 
és fogadók rögzített szobaárait, amennyiben azok a 10 pen
gőt nem haladják meg 10 százalékkal, 10 pengőn felül pedig 
20 százalékkal felemelhessék.

iilliárdasztalok eladása,
behúzása

4  Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka, üvég és porcellánáruk.

Fried Zsigmondi és Fia
Budapest, VI., Király u. 44. Telefon; 224-804.

Börzsönyligeten a magyar Svájc
uj nyaralótelepén, újonnan tervezett modern forrásstrand 
mellett, a tmristák pradicsoma, szép kilátással a Dunára:

T E L K E K
200—300 □-ölesek, ölenként 8—12 pengő propaganda-ár 

mellett készpénzért kapható:

Parcellázási iroda
Budapest Baross tér 17., I. em 9. Telefon: 424— 373-

Díjtalan kiszállítás

Az italmérési engedélyek kiadásának újabb szabályozá
sa. A székesfővárosi m. kir. pénzügyigaizgatóság a következő 
rendeletet küldötte meg ipartestületünknek:

A  nagyméltóságu m, kir. Pénzügyminisztérium a korlát
lan és korlátolt italmérési engedélyek áthelyezésével kapcso
latos eljárás egyszerűsítése tárgyában 1981. juüus hó iG-án 
kelt 602—X. fő. sz. kiadott, továbbá a korlátlan és korlátolt 
italmérési engedélyek áthelyezésével, kibővítésével és a ki- 
terjesztésével kapcsolatos eljárás egyszerűsítése tárgyában 
1331. évi szept. hó 28-án 115-357—X. fő. sz. alatt kiadott 
rendeletéit 1943. március 12-én 86452—XV. fő. -sz. rendeleté
vel a belügyminiszter urral egyotértőleg hatályon kívül he
lyezte és meghagyta, hogy 1943, május 1-től kezdve a kor
látlan és korlátolt italmérési engedélyek áthelyezésére, kibő
vítésére és kiterjesztésére vonatkozó kérelmek tárgyalásánál 
az 1921. ív . t. c. 8- §-ában és a 101.010— 1921. P. M. számú 
rendelet 8. §-ában meghatározott eljárás állíttassák vissza. 
Fenti rendelkezést az érdekeltekkel való szives közlés végett 
azzal a megjegyzéssel közli a kir. pénzügyigazgatóság, hogy 
a korlátlan és korlátolt italmérési engedélyek áthelyezésével, 
kiürítésével és kiterjesztésével kapcsolatos kérelmeket a 
vonatkozó italmérési engedély csatolása mellett folyó évi 
május 1-től kezdődőlog az illetékes kerületi kapitányság he
lyett a székesfővárosi kir. pénzügyigazgatóságnál kell be
nyújtani.

Budapest, 1943. évi március hó 22-én.
dr. Kozocsa s. k.

min. osztályfőnök, pénzügy igazgató.

Sváb • Rusznibogár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Svéb'rusznibogár, egér és pat- 

__elleni karbantartását.

Woitich fértglrtó vállalat
Budapest, IV ., K irályi Pál-u . 13 b. 

Te l :  189 585.

l ó b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozta : Erdé|yrészi fürdők Szövetsége bpesti kirendeltsége 
Budapest, VIII , Rőkk Sztlárd-utca 1. Talefon: 130 840, Házhoz szállítjuk! BORSZÉKI B O R V I Z !
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Évi rendes közgyűlés.
Ipartestületünk f. évi április 7-én (szerdán) déli 12 

órakor tartja meg 23. évi rendes közgyűlését. A közgyűlés 
napirendjén a múlt évi beszámolón és az 1943. évi költség- 
vetésen kívül a testület alléi nőkéinek, az elöljáróság 7 tagjá
nak, póttagoknak stb. megválasztása szerepel. A fontos tár
gyakra való tekintettel kérjük a kartársakat, hogy a közgyű
lésen lehetőleg teljem számban jelenjenek meg. A napi
rend1 egy ponttal bővült, a közgyűlés alkalmával leplezzük l'e 
Emterling Leonliardt, al kávéscéh első céhmesterének arc
képét.
Évi jelentés és zárszámadás,

Az előző években a közgyűlést megelőző lapszámaink 
egyikében szoktuk közzétenni évi jelentésünket, zárszámadá
sunkat és a következő évi költségelőirányzatot. Minthogy a 
fennálló papirkorlátozások folytán erre mód nincsen, a je
lentést ipartestüleitünk külön füzetben adta ki é-s minden tes
tületi tagnak — úgyszintén iparunk minden barátjának — 
idejében megküldötte.
Dr. Gaál Endre, lapunk kiadója elhunyt.

Március 24-én éjjel féltizenketíő órakor hosszas szenve
dés után elhunyt huszti dr. Gaál Endre v. államtitkár, v. 
országgyűlési képviselő, a Gyógyszerész Testület v. elnöke, 
lapunknak megjelenése óta kiadója. —  A megboldogulttal 
való kapcsolatunk közei két évtizedes volt és ez idő folya
mán őt nemcsak a köz. és politikai élet erős harcosának, de 
iparunk igaz barátjának ismertük meg. Elhunyta: vesztesége 
a magyar közéleltnek, a magyar szaksajtónak és iparunknak 
is. Emlékét mi is kegyelettel fogjuk megőrizni.
Gyászeset.

Démán M. Iván; a „Majestie”  szálló tulajdonosa; ipar
testületünk tagja f. é- március 2'3-án életének 48. évében 
hosszas szenvedés után elhunyt — Temetése március 25-én 
ment végbe a rákoskeresztúri temetőben. — A java férfi
korban elhunyt kartársat felesége, két lánya, veje és kiter
jedt rokonsága gyászolják. — Részvétünk kisérje sírjába.

H á v íU á z i  é s  é tU c tn i  a b t w z ú k  >
fehér és színes kivitelben

S x Í H H ^ n a to - s  U e c ti a b w s z o U
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN TESTVÉREI! textiinagvkereskedő cégnél.
Budapest. V., Szí. István tér 5. 

Telefon 1-892-92

A magyar teák gyöngye
a kellemes zamatu

G Y Ö K Ö T
m a g y a r  t e a

Kávéházaknak, vendéglőknek külön engedmény 
Főlerakat: IX, Erkel u, 17. T. 180 278.

Sztamorai János az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek uj 
kormánybiztosa.
A m. kir. minisztérium 23231—1943. M. E., illetve a

4960—1939- M. E. számú rendeletek alapján dr. Kultsár 
István miniszteri osztályfőnököt ne értelmiségi munkanélkü
liség magyar királyi kormánybiztosi megbízatása alól érde
meinek elismerése mellett saját kérelmére 1943. március 10- 
én felmentette és az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek 
magyar királyi kormánybiztosává ugyanekkor Sztamorai Já
nos m- kir. kormányfőtanácsost, a Közérdekeltségek Felügye
lő Hatóságának elnökét nevezte ki.
Az italmérési engedélyekre és az italmérési jog gyakorlására 

és elenőrzésére vonatkozó hatályos joganyag ismertetése
Ezzel a címmel jelent meg ICésmárky Béla rendőrtaná

csos könyve Ifésmárky Béla rendőr tanácsos a székesfővárosi 
államrendőrség közigazgatási osztályán az italmérési ügyeik 
Intézőié és a legilletékesebb arra, hogy sok éven át szerzett 
gyakorlati tudását az érdekeltekkel közölje.

A munka előnye a mostanában tömegesen megjelenő 
törvényes rendeleteket ismertető könyvekkel szemben, hogy 
•az nem a kiadott rendeletek szószerinti összefoglalása, ha
nem a törvényeik és rendeletek mellett értékes útbaigazításo
kat, döntéseket és tanácsokat tartalmaz, melyek alapján az 
érdekeltek az'italmérési ügyekben nyugodtan elindulhatnak. 
Testületünk tagjai részére, megfelelő számú példányt rendelt 
és azt kedvezményes áron (8 P helyett 6 P-ért) küldi meg 
a testület tagjainak). Kérjük a (. Kartársakat, hogy ,a könyvet 
vegyék át és annak árát egyenlítsék ki.

Kismennyiségii k ivé
szakszerű pörkölését is vállalja

D z u r l i l a y  G y u l a  kávékereskedő
Bp. IV., Ferenc József rkpt 3. Telefon; 380 571.

Hívásra érte küld.- házhoz szállít

Hungária borpince h o r d ó s  é » 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 J » P E i J ,  V.,  Z R I N Y I u .  7.

Telefon: 181-214
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A gyermeknevelési pótlék mentes az alkalmazottak kereseti 
adója alól.
Az ipar. a kereskedelem- valamint a bányászat egyes 

ágaira kiterjedő hatáskörrel felállított szakmai családpénz
tárak. illetőleg az egyes vállalatok és üzemek által kifizetett 
gyermeknevelési pótlékok ,<uz 19'38:XXXVI, te. 27, §_a értel
mében állandóan mentesek az alkalmazottak kereseti adója 
alól.

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM iivegbó’l, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár 
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 \Veiss János ujverbászi likőr- és rumgyáros bor. és 

' szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított és 
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Kupicás borát, likőreit, 
Brandyját. Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbász: 
58. és 78. sz.

Fontos figyelmeztetés!
Saját érdekükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár

sakat, hogy valódi Gessler Altvater üvegből se adjanak 
mást, mint eredeti Gessler Altvatert, mert az eredeti Gessler 
Altvater az ellenőrzés során könnyen megkülönböztethető a 

nem valódi Gessler Altvatertől és igy felesleges kellemet
lenségnek teszi ki magát, aki mást ad valódi Gessler Alt
vater helyett.

Uj telefon: 426—117.

Ifi. GrUnwaid Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183 439. — Üveg és porcellán

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST VII., KAROLY KÖRÚT 9.

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

Telefon : 423-329, 423-363.

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

HEZŐGYÁHI PEZSGÚGYA
VI ,, Almássy-utca 3. Telefon 423-594.— CASINO — FOR-YOU

Berkoviffs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Meggyes István,

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

amüoc másít, puidoiim * Gazdák Biztosító Szövetkezetére
Alapítása óta keresztény és magyar. Mindent biztosit.
Központi igazgatóság: Budapest, IX., Üllői-ut 1. Telefon : 187-870.
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