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Május 5-ig megfizetendő az 1943. év II. negyedére (má- 
[ jus) esedékes üzletbér első részieb i,

Elöljáróság! ülés.
1443. április 21.

A közgyűlés ugylátszik kimerítette a kartársak érdeklő
dését', mert a közgyűlést követő első előljárósági ülésen 
aránylag kevesen jelentek meg. Pedig, mint utóbbi időben 
mindig, az előljárósági ülés napirendjén igen fontos tárgyak 
szerepeltek.

Az ülésen a következők vettek részt:
Május 6-ig' megfizetendő a vigalmi adóközösségben 

nem lévő kávéházaik vigalmi nidója.
Május 10-ig tartoznak az adclközösség tagjai május 

havi forgalmi adóátalányukat megfizetni.
Május 20-ig tartoznak a vigalmi adókózösség tagjai 

| május havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.
Május 25-ig be kell adni a személyzeti kereseti adóra 

I vonatkozó illetményjegyzékeket és befizetendő a személyzet; 
| illetményeiből levont Ikereseti-, külön-, rokkantellátasi. es 
i hadfelszerelési adó.

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató 

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

testület irodájában.

A Vendéglátóipari K o rlá to zá so k  I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletekj 

Ára: 3.— pengő.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espressok), 
penziók, kifőzés/ek korcsmák üzeni- és arkorlatozasai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 r.___

~  l

Megjelent a Vendéglátóipari Korlátozások II. P®*'®1™
(tartalmazza az egységes vendéglátóipari aiate 

-szabályozó 14.000— 1943. K- M. sz. rendeletet.) 
Ára: 4.— pengd.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlekai kapha
tók a testület; irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-

Iíövessy Géza elnök, dr. Iíállay Albert székesfővárosi 
főjegyző, iparhatósági biztos, Szabó Samu, Patat Lajos; Ottó 
Dezső alelnökök, Deák Sándor, Jovics Jenő; Maróthy Gyula, 
Manninger Ferenc; Szmola Hugó; Sághi István, Színre, 
kevszky Tibor. Paulin. Lajos, Tihaméry Kálmán, br. Wasmer 
Gusztáv előljárósági tagok és számvizsgálók, dr. Havas 
Nándor főjegyző, M-ggyes István aljegyző, jegyzőkönyvve
zető.

Elnök az elöljáróság ülését megnyitotta, üdvözölte a 
megjelent előljárósági tagokat, elsősorban azokat, akik újon
nan megválasztatván első Ízben vesznek részt az elöljáróság 
ülésén. Kéri őket, hogy a testület munkájában teljes erővel 
vegyenek részt. Majd bejelenti, hogy Gebauer Béla, dr. Szász 
Elemér. Wagner Béla és Slezák József előljárósági tagos) 
elmaradásukat kimentették- Az ülés jegyzőkönyvének hitele
sítésére Jovics Jenő Sághi István előljárósági tagokat 
kérte fel.

Bemutathatott az 1943. március 23-án tartott előljárósági 
ülés jegyzőkönyve, mely észrevétel nélkül helybenhagyni ott.

Főjegyző jelentette, hogy Szente Gyulánó,  ̂ szül. Mészá
ros Livin iparengedélyt ikupott éu a tagok közé beiktatta!ott, 
Koszt József, Breuer Jakab, Rejtő Károly, Valida rt. ipar- 
engedélye megszűnt és ezek a tagok (sorából töröltettek.

Elnök őszinte sajnálattal jei’tenti, hogy Breft József. Dá
mán M. Iván ipartestületi tagok, Ivaiser Adolf testületünk 
sok éven át volt tagja és dr. Gaál Endre ny. államtitkár, a 
szaklap kiadója, elhunytak. Az elöljáróság a gyászesetek t 
részvétének kifejezése mellett- vette tudomásul , ,

Bemutattatott Patat Lajos alielnök és Majoros János 
ipartestületi szóktag levele, melyben megválasztasukért kö

A tanoncképzés egyes kérdéseinek szabályozása ta gya- 
ban a Kereskedelmi és Iparkamara, úgyszintén az Ipok a 
testület véleményét, kérték. Ugyancsak az Ipok tanoncoühon. 
felállítása tárgyában, a Kereskedelmi és Iparkamara a - 
noncok iskoláztatásának a tanidőt megelőző időre való meg
állapítása iránti javaslatot küldötte meg.
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Az elöljáróság a jelenléteket tudomásul véve, kimondot
ta, hogy úgy a tanoncoktatás reformját, mint a tanoncottho. 
nők létesítését kívánatosnak tartja, azonban a mostani rend
kívüli időket erre nem tartja alkalmasnak

Az Emmerling.család levelei, melyben a közgyűlési meg
hívásért ért a lefolyt ünnepségért köszönetét mondanak, be- 
mutattattak és tudomásul vétettek.

Piatnik Nándor és fia ez évben is 200 pengőt adomá 
nyoztak a testület jóléti céljai javára Az elöljáróság köszö
netét fejezte ki.

A kereskedelmi ée iparkamara felhívására, melyben a 
mestervizsgáló bizottság újjáalakítására szólítja fel az elöl
járóságot, az elöljáróság a bizottság tagjaivá: Paulin Lajos, 
Ottó Dezső, Tihaméry Kálmán. Szlavek Károly elöljárósági 
tagokat választottal meg. Kinevezésre ajánlja: elnökké Sza
bó Samu ipartesiületi alelnököt. alelnökké: Kövessy Géza el
nököt, tagokká: Wagner Béla é« Gebauer Béla elöl járósági 
tagokat.

A székesfőváros polgármesterének f  é. április hó 8-án 
G00.834/1943—VIII. o. sz. a. kibocsátott határozata, mely
ben a nehéz testi munkások huspótjegyeinek a vendéglátó 
üzemekben való beváltását engedélyezi, felolvastatott és 
tudomásul vétetett.

A székesfővárosi m, kir. pénzügyigazgatóság f- é- márc. 
22-én 81.078—1943- V. fő. sz. «. kelt határozata, melyben 
az italmérési engedélyek kiadásának rendjét újra szabályoz
ta, tudomásul vétetett.

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

A kereseti adókivetéseknél felszámítható adókulcs meg. 
állapítása iránt az elnökség szakvéleményt terjesztett a ke. 
reskedelmi érj iparkamarához, illetőleg ennek másolatát 
megküldötte a székesfőváros összes adófelügyelőinek.

Az espresso kérdés rendezése tárgyában a kereskedelmi 
ée iparkamara a vendéglátó iparok érdekeltségeit értekezlet, 
re hiv.ía össze. Az értekezlet megállapodásait főjegyző ismer 
tette. Az elöljáróság a jelentést tudomásul vette.

A baromfi és tojáskiutalás tárgyában elnök küldöttség
gel járt el a közélelmezési ügyosztály vezetőjénél és a kérel
met Írásban is átnyújtottál. ígéretet kaptunk, hogy ez a kér
dés rendezve lesz.

A tej tilalom módosítása tárgyában
Főjegyző jelenti, hogy n'z elnök számos e’ járása és sür

getése folytán végre meg fog jelenni a módosító rendelet, 
amely szerint a délelőtti órákban meg fog engedtetni a kávé
házaik tejkiszolgáltatása. Az előzetes tárgyalások eredménye- 
kép a rendelkezésünkre bocsátandó tejmennyiség felosztá
sára vonatkozó javaslatunkat a székesfővárosi vegyvizsgáló 
hivatal vezetőjéhez bererjésztét tűk. Értesülésünk szerint a
rendelettervezet már elkészült, ahhoz a földmivelésügyi mi
nisztérium is hozzájárult és előreláthatólag a legközelebbi 
napokban meg fog jelenni.

Elnök közli, hogy a tejre delet módosítása esetére már 
megfelelő plakátokat készíttetett, a/mely a kartársak rendel
kezésére áll.

Az elöljáróság a bejelentéseket megelégedéssel vette tu
domásul és elnöknek fáradozásáért köszönetét fejezi ki.

Az árrendezési rendelet életbeléptetése és végrehajtása 
tárgyában

Elnök jelenti, hogy a. kereskedelemügyi, illetőleg a köz
ellátási minisztériumokban megtartott értekezletek eredmé
nyekéi) a rendelet élebeléptetése f. é. május 3-ra halászhatott. 
Ez értekezleteik eredményekép beterjesztettük a rendelet 
kiegészítésére vonatkozó kéréseinket, amelyek a rendelet élet
beléptetéséig el fognak idéztetni. A kávéházak osztálybaso- 
rozására vonatkozó polgármesteri határozatot már megkap
tuk. aki iy/.t sérelmesnek érzi. megfellebbezheti a közellátás- 
ügyi minisztériumhoz. Az osztályozásra vonatkozó igazolvá
nyokat és árjegyzékeket testületünk irodája elkészíttette és 
mindenkinek meg fogjál küldeni.

E kérdéssel kapcsolatosan
Főjegyző jelenti, hogy a túrós sütemény kiszolgálása

ügyében a közellátásügyi minisztériumhoz felterjesztést in
téztünk, melyben a kérdés eldöntését kértük.

Ipartestületünk több tagja panaszt tett a Budapesti Köz. 
ponti Élelmezési Részvénytársaság Váró.-,ligeti üzeme ellen, 
azért, mivel itt a kártyát díjmentesen adják a vendégeknek. 
Az elnökség ügyben nyilatkozatot kért a Budapesti Köz
ponti Élelmezési rt.-től, ami eddig nem érkezett; meg.

Az elöljáróság utasítja az elnökséget, hogy a választ 
sürgesse meg és amennyiben az nem érkezne meg, az ügyet 
tegye át az ipartestületi székhez.

A Ferene-József tér 5—6. sz. kávéház rt. bejelentése, 
melyben közli, hogy márványlapjai törött volta miatt kényte. 
len asztalait abrosszal letakarni, jóváhagyólag tudomásul vé
tetett.

Az „Országjárás** c- lap felhívása; melyben az általa 
szolgált idegen- és vendégforgalmi érdekekre való tekintet
tel a testület tagjainak hathatós támogatását és előfizetését 
Ikérte, a testület tagjainak figyelmébe ajánltatott.

Elnök jelenti, hogy a tejellátás nehézségeinek leküzdése, 
illető'eg a kávéházak tejszükségletének biztosítása céljából 
tervbe- vette egy tejellátó vállalat létesítését. Ez ügyben 
szakemberekkel tárgyalásokat folytatott sőt ajánlatot is ka
pott., Tekintette! az ügy fontosságára és a tekintetbe jövő 
nagy anyagi érdekeltségre, kívánatosnak tartja hogy ez ügy
ben clőkészi'ő bizotság alakuljon Kéri az' elöljáróság 
tagjait, hogy a bizottságban vegyenek részt

Az elöljáróság elnök bejelentését örömmé! vette tudo
másul és a-/ előkészítő és tárgyaló bizottságba: Szmrekovszky 
Tibor. Paulin Lajos Mamiinger Ferenc, br. Wusmer Gusztáv, 
dr. Szász Elemér és Tihaméry Kálmán e'őljárósági tagokat 
küldötte ki.
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Budapest, III.; Lajos-u. 107,
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mester

A napirend tárgyai ezzel letárgyaltattak, mire elnök az 
■ elöljáróság ülését berekesztettei.

Adóközfiss&I közgyOiis
1943. áp rilis  16.

Minthogy a székesfőváros polgármestere a vigalmi adó- 
közösség, a m- kir. pénzügyminiszter a forgalmi adóközösség 
átalányát megállapították, az adóközösség elnöksége az ala
kuló közgyűlést április 16-ra hívta öesze.

A közgyűlésen a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgató- 
*;ág képviseletében dr. Kaitán Norbert pénzügyi segédtitkár 
jelent meg. i

Az adóközöeség tagjai közül megjelentek:
Kövessy Géza elnök, Szabó Samu, Ábrahám István; Bok

ros József, özv. Bertha Gyuláné, Blüh Vilmos, Drávái Má
tyás, Gartner József, Jovics Jenő,'Kisfalvi Ferenc, Krizma- 
uils János, Langer Károly, Majoros János, Makács István, 
Mayer Ernő, Nagy Jenő; Ottó Dezső, Pap János, Pakit La- 

| jós, Paulin József •, Sághy István, dr Strausz Vilmos, Szóló, 
minka János, Tihaméry Kálmán adóközösségi tagok, dr. 
Havas Nándor főjegyző, Meggyes István aljegyző jegyző-Í könyvvezető.

Kövessy Géza elnök «z  adóközösség közgyűlését meg
nyitotta, üdvözölte a pénzügyigazgatóság képviselőjét és a 

| megjelent adóközösségi tagokat. A közgyűlés jegyzőkönyvé- 
I nek hitelesítésére Makács István és Sághy István közgyiBé-Isi tagokat kérte fel.

Elnök felhívására

Fó'jegyzó’ ismertette az 1941. évi forgalmi adóközösség 
működéséről szóló jelentést.

Minthogy a jelentéshez senki sem kívánt hozzászólni, 
Elnök megállapította,, hogy a közgyűlés az 1941. évről 

szóló jelentést tudomásulvette. a történt intézkedéseket 
jóváhagyta és a felelős tisztikarnak a felmentvényt meg
adta.

Ezután a vigalmi adóközösség 1941, évi működéséről szó. 
ló jelentés tárgyalása következett. Ezt 

Elnök felhívására, ugyancsak 
Főjegyző terjesztette elő.
Elnök felhívására a jelentéshez felszólalás nem történt, 

mire Elnök megállapította, hogy a közgyűlés a vigalmi adói 
közösség 1941. évről szóló jelentését tudomásulvette, a tör
tént intézkedéseket jóváhagyta és a felelős tisztikarnak a 
felmentvényt megadta.

Ezután Elnök jelentette hogy a m. kir. pénzügyminisz
térium a forgalmi adóközösség átalányát az 1943. évre 920 
ezer pengőben, a székesfőváros polgármestere 85.000 pengő
ben állapította meg.

A - közgyűlés a bejelentést tudomásul vette, az adóközötí- 
ség megalakítását elhatározta, meghatalmazta, az elnökséget,

CnemanfRosé 
s e c

hogy a vonatkozó jegyző ̂ könyveket irja alá.
A megalakulás folytán a tisztikar megalakítása vált 

esedékessé.
Elnök felhívására
Főjegyző előterjesztette az intézőbizottság javaslatát:
Elnök; Kövessy Géza.
Alelnök: Szabó Samu.
A kivető bizottság tagjai: Patat Lajos,

Ottó Dezső,
Lendvai József,
Dr. Strausz Vilmos.
Tihaméry Kálmán.

A felszólamlási bizottság tagjai: Wagner Béla,
Paulin Lajos,
Szmola Hugó,
Sle-zák József,
Gebauer Béla.

Minthogy a jelöléshez felszólalás nem történt,
Elnök a felolvasott névsorban megnevezetteket megvá

lasztottaknak jelentette ki.
Ezután az előirt fogadalom letétele következett, melyet 

elnök a pénzügyminisztérium képviselőjének kezébe, a bizott
ságok jelenlevő tagjai elnök kezébe tették le.

Elnök javaslatára a közgyűlés elhatározta, illetőleg fenn
tartotta a múlt években érvényben volt azt a; határozatot, 
hogy az adóközösség az olyan talgot, aki az adóközösségi év 
folyamán fizetési kötelezettségének két hónapnál hosszabb 
időn keresztül nem tesz eleget, az adóközösségből1 kizárhatja.

A  napirend tárgyai letárgyalhatván,
Tihaméry Kálmán az egyenes adók kivetésének kérdéséi 

említette fel és a kivető hatóságok informálását kérte.
Patat Lajos e kérdéssel kapcsolatban az üzletvitel nehéz

ségeit telte szóvá, mire
Elnök a kért felvilágosításokat megadta.
Több tárgy nem lévén, elnök az adóközösség alakuló 

közgyűlését berekesztette.

Konyha- és hulladékcsontok 
összegyűjtése

A m. kir. iparügyi miniszter április 17-én kelt 21.100— 
1943. Ip. M. számú rendelet ®. §-a szerint (megjelent a Bu
dapesti Közlöny április 18-iki 88. számában) az olyan ven
déglátó, penzió, kifőzés, korcsma és más vendéglátó üzem 
tulajdonosa, amely üzemben naponkint legalább ötven ebédet 
vagy vacsorát szolgált altnak ki, köteles a konyha és hulladék- 
csontot összegyűjteni. Ez a rendelkezés a kihirdetését követő 
tizenötödik napon (május 3-án) lép hatályba1.

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

konzervek

E rendelet hatálybalépésétől számított nyolcadik nap 
e lte lt(m á ju s 11.) után belföldi csontot estük a Taurus 
Nyerstermék Kereskedelmi Részvénytársaság áj olyan keres, 
kedő vásárolhat, akinek erre a m. kir. Ipari Anyaghivatal 
ertgedé'yt ad.

Felajánlási kötelezettség terheli a! vendéglátó üzem tu
lajdonosát (felelős vezetőjét) az összegyűjtőit csontra' vo
natkozólag; feltéve, hogy ,a csontok tulajdonjogát — minden 
hónap ötödik napjáig vásárlásra jogosult személyre át nem 
ruházta..

Ez a rendelkezés tehát azt jelenti, hogy az összegyűj
tött készleteket minden hó 5. napjáig az átvételre jogosított 
részvénytársaságnak át kelt adni.

A  részvénytársaság az árut köteles átvenni és erre vo- 
vonatkozó nyilatkozatát nyolc nap alatt annak a helynek a 
megjelölésével közölni, ahol! az árut átveszi. A felajánló köte
les a közlés vételétől számított! három nap all'att az árut 
erre a helyre feladni.

600.834— 1943. V ili. ü. o.
R E N D E L E T .

Tárgy: Huspótjegyeknek a vendéglátó üze
mekben való beváltása,

A K. 9930— 1942. VIII. ü. o. sz. rendelet Il-ik fejezetének 
5 bekezdésében akként intézkedtem, hogy a nehéz testimun
kás huspótjegyek a vendéglátóipari üzemekben nem váltha
tók be.

Hivatkozott számú rendeletem hatálybalépése óta több 
oldalról felmerült az a kérelem, hogy a huspótjegyek szelvé
nyei a vendéglátóipari és egyéb vendégl'átóüztmekben bevált
hatók legyenek, annál is inkább, mert a nagyobb vendéglátó
ipari üzemekben állandóan foglalkoztatott és ugyanott rend
szeresen ellátást élvező munfoavállalók egy része huspótijegy. 
gye] bár el van látva, huspótjegyét azonban a munkaadójánál 
közvetlenül beváltani nem képes, hanem kénytelen pótjegyé
nek beváltása végett munkaidőt mulasz Va a műnk helyé
től gyakran távol levő husiparosnái megjelenni.

A fenti visszásság megszüntetése végett a m kir. Köz- 
ellátásügyi Miniszter úrtól 309.302—1043— III/2. szám
alatt kapott felhatalmazás alapján hivatkozott számú rende
let emnek fentík'örü'lirt intézkedését hatályon kívül helyezve 
elrendelem, hogy n jövőben a huspótjegyek szelvényeit Buda
pesten és a közellátásilag Budapesthez csatolt m. városokban

RilliíiJautil. keililiDlor
kártyaasztal, szék, asztal, alpakka üvegáru stb,

Fried, Király u. 44.
Kölcsönzés! Kölcsönzési

__________  _  a magyar Svájc
uj nyaralóteiepén, újonnan tervezett modern forrásstrand 
mellett a tutristák pradicsoma, szép kilátással a Dunára:

TELKEK
már csak erdó’s telkek

200—400 D-ölesek. ölenként 4—5 pengő propaganda-ár 
mellett készpénzért kaphatók:

Parcellázási iroda
Budapest, Baross.tér 17., I. cm- 9. Telefon: 423 37.1.

Díjtalan kiszállítás

és községekben levő vendéglátó ipari és egyéb vendéglátó 
üzemek is váltsák be.' ,.

Erről a Polgármesteri VIII. (közélelmezési) ügyosztályt, 
Budapest Székesfőváros Élelmiozerjegy-Központját (IH., La- 
jo suca 34.) éri annak vidéki .kirendeltségeit, valamint a Bu
dapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartcrstületét. (IX. Ló- 
nyay ucca 22.), a Budapesti ^Kávésok Ipartestületét (V ili. 
József körút 3Í8.). a Budapesti Kávémérők és Kifőzök Ipar
társulatát (IV. Eskü tér 8.) és a Budapesti Korcsmárosok 
IpartársuTatát (VII., Wesselényi ucca 73.) jelzeten értesítem, 
a fogyasztóközönséget pedig sajtóközlemény utján tájékoz' 
tatom.

Budapest 1943. április hó 8-án.
A  polgármester megbízásából: 

Dr. Rosta s. k.
, tanácsnok.

Május 1-től ismét isiiét 
tanoncot szerződtetni

A m. kir. iparügyi miniszter még az 1940. év november 
10-én 53.400— 1940. szám alatt rendeletet adót: ki a tanonc- 
szerződés kötésének és a segédi vizsgálat tartásának idejéről.

Az 1941. május 1-ével életbelépett rendelet szerint;
tanszerződést kötni — n későbbiekben foglalt kivétele

ket nem tekintve —  csak május, június, augusztus, (szeptem
ber és október hónapokban szabad.

Ha a tanonc alkalmazása helyén a tanonciskolái oktatás 
nem szeptembertől júniusig tart, hanem úgynevezett sűrített 
tanonciskolái oktatás van, tanszerződést; — a későbbiekben 
foglalt kivételeket nem tekintve — csak azokban a hónapok-

Sváb* Rm znibogár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Svábrusznibogár, egéréspat- 
kény elleni karbantartását-

Wonich fféraglrtó vállalat
Budapest, IV ., K irályi Pá l-u . 13 b. 

Te l :  180 585.

Jó b o r n a k  n e m  k e l i  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozza : Erdé|yrészi fürdők Szövetsége bpesfi kirendeltsége 
Budapest, Vili., Rőkl< Szilárd-utca 1. Telefon: 130 840, Házhoz szállítjuk BORSZÉKI B O R Y I Z !
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F

b.m szabad kölni, amelyekben lánonciskolai oktatás nincsen-
A taimzerződést az évnek bármelyik szakában meg sza

bad k'ö-tni, ha
a) a tanoncot oly községben kívánják alkalmazni, amely

ben alkalmazott tanonco-k tanonciskolát) (tanonctanfolyatoot) 
nem látogatnak;

b) a tanoncul szerződtetni kívánt személy nagykorú;
c) a tanoncul1 szerződtetni kivánt személy már tanonc 

volt és tanviszonyának megszűnése óta két hónap nem telt 
cl;

d) kivételes méltányosságból a tanonciskola igazgatójá
nak javasla'ára az iparhatóság megengedi.

A fentieknek megfelelően ez év folyamán legkésőbb ok
tóber 31, napjáig szerződ telhetők csak tanulók.

A rendeletben foglalt korlátozás nem érinti az ipar!ör
vénynek. azt az intézkedését, hogy a tanszerződést a< tanonc 
belépése napjától számított négy hét alatt meg kell kötni. 
Csak oly időben szabad tehát tanoncot alkalmazásba venni, 
hogy a tanszerződéat a rendelet intézkedéseire figyelemmel 
kellő időben meg lehessen kötni.

Értesítés.
Miután az osztálybasorolási igazolványt és ár’ apót min

denkinek jól láthajtó helyen május 3-tól kezdve ki kell füg- 
' gesztem, kérjük azokat >a kartársakat, akik még nem vetnék 
| át ezeket, irodánkban saját érdekükben okvatlenü! jelentkez

zenek érte.

llintető eljárást indít az OTI
Az Országos Támadalombiztositó _ Intézett igazgatósága 

ismételten megállapította, hogy igen jelentékeny azoknak a 
munkaadóknak száma, akik fizetési kötelezettségüknek meg 
mindig hiányosan tesznek eleget.

Azok a munkaadók akik társadalombiztosítási Jarulé sok
kal hátralékban vannak), nemei;ak z OTI anyagi erejűt csök
kentik és ezzel az OTI-t a kötelékébe tartozó biztosított né
pesség egészségügyi ellátásában hátráltatják, nanem a köz
nek is -súlyos károkat okoznak él ezenfelül érezhetően csor
bítják a munkavállalóiknak az öregségi s‘b . biztosítás alap
ján fennálló jogait. Az OTI igazgatósága az In ezet & 
köz de főképpen a biztsát ott munkavállalok erd^k-it |;érto 
munkaadóknak ezt az eljárását a rendelkezésére ál o törvé
nyes eszközök felhasználásával kívánja megszüntetni, ami
dőn kimondotta, hogy mindazon munkaadók ellen, akik 
hónapnál hosszabb időre eső járuléktartozásaiknak legalább 
felét be nem fizették, a társadalombiztosítás^ jogszabályok 
értelmében a büntető eljárást folyamatba teszi.

tC á u é U á z i í s  i i tU fn í-  Ci&zCiSZfrk
fehér és színes kivitelben
l'i&cf-L Q-' &SZ-& c

a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LL1H tES;v£RE!1 mtilnaöVkcrsskelfí cénnél
Budaoest. V., Szt. István tér 5.

Telefon: 1-892-92 ____________ _

V e n d tg liiS k a  k é v éh h a tn la jd o n o so k . Terraszaik 
kivilágítására vegyek a m. kir, Honvédelmi Miniszter 

104.737/Eln. 35-911. •z. rend, eng. szabadalmazott

D fi | i  D II “  L É G O L T A L M I  
9 , 0  U  M  D U  IR lN Y FÉN Y B U R tT
Ára: drb-ként 3-50 P. Kopható: Gerö Sándor, 

műszaki nagyk.-nél, Bpest, Vl., ó  u. 21. 
Tel,: 3 1 5 -1 7 2 .

H Í R E K
Az adóközösségi kivetések

Az adóközósség — mint topunkban közölt tudósításban 
beszámoltunk — f. é. április hó 16-án megalakult. A kivető 
bizottság április 30-án tartotta meg ülését, amelyen az egye; 
tagúkra eső forgalmi és vigalmi adó átalányokat megállapí
totta. A kivetésekről mindenki írásbeli értesitést kntp; a ki
vetés ellen a határozat kézbesítőiéiől számított 8 nap alatt 
lehet felebbe zni az adóközössg irodájában.

| Gál Arnold meghalt. |

Lapunk zártakor értesülünk, hogy Gál Arno’d, iparunk 
legidősebb tagja, április 28-án. 83 éves (korában elhunyt. — 
Gál Arnold több mint ötven át volt iparunk tagja, ipartes- 
tíü'letünknek sok éven át ale'nöke és ipnirunk bölcs tanács
adója. — Április 29-én temelték nagy részvét mellett, rava
talánál dr. Strausz Vilmos mondot ) a kartársak nevében 
megható búcsúztatót. — Emlékét kegyelettől őrizzük
Halálozások.

Két érdemes régi kartársunk erhuny,Iáról kell számot ad
nunk. Az egyik Brett József, a Siefánia-Corso kávéház tu
lajdonosa. aki április 12-én. 58 éves korában hirtelen el
hunyt. A megboldogul), sok éven át volt testületünk szerény 
és lelkes tagja alki előzékeny modorával, szorgalmával úgy 

"a kartársak, mint vendégei körében sok tisztelőt és barátot 
szerzett. Elhunytét özvegye, leánya és kiterjedt rokonsága 
gyászolják. Április 14-én temették a rákoskeresztúri temető
ben.

Iparunk második halottja: Iíaiser Ado’f. a Hadik lakta
nya kávéház volt. tulajdonosa, aki április 18-án 69 éves ko
rában, honszas betegség után elhunyt Kaiser Adolf előbb a 
vidéken működött a kávés!pnirban, majd a háború előtti évek
ben a fővárosba költözött, hol a Hadik kávéházat vette át. 
Ezt a kávéházat sok éven át fiával együtti vezette, míg be
tegsége miatt kénytelen volt :;b ak jv iparűzéstől visszavonulni 
és az üzletet fiának adta. át. — Április 19-én az óbudai te
metőben temették, nagy részvét melle t. — Elhunytat özve
gyi'. fiai és rokonai gyászolják. — Elköltözött k  irt árijaink 
emlékét mindenkor kegyele tei fogjuk megőrizni.
Megállapították az állami munkaközvetítő hivatalok területi 

beosztását.
Az iparügyi miniszter az akarni munkaközvetítő hivata

lok illetékességét illetve területi beosztását, amig az állimi 
munkaközvetítés szervezete teljesen kiépül', ideiglenesén a 
következőképpen állapító la meg: A munkaközvetítő hivatta-

Kismennyiséaíi ká»é
szakszerű pörkölését is vállalja

Dzurilla? Gyula kávékereskedő
Bjj. 3V., Ferenc Sózse! rkpl 3. Telefon: 300 571.

Hívásra érle küld,- házhoz szállít

Hungária borpince
h o r d ó s  é s p a l a c k  f aj i
Iro d a : B U D A P E S T ,  V.

Telefon: '81-2

ó r a i  k i v á l ó a k
Z R R N Y i - U .  7.
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lók székhelye: Budapad. Debrecen, Győr; Iv.issu, Kolozsvár, 
Mar0svás-árh oly/ Miskolc, ' 'Nagyvárad, P'écs,‘ Sopron, Sza- 
lindka. Szatmárnémeti, Szeded,. 'Szombathely, Újvidék, Zöm- 
bor. A lízékhel yel egyidejűleg résziet*Js?n mogállupHótiá" 
a munWakbzMktiliö hivatalok illetékességét illetve területi be
osztását is. A budapesi munkaközvétiiő hivatal illetékessége; 
Budapest, Kecskemét, Székesfehérvár; Buru és Hon,, Esz
tergom, Fejéi*, Nógrád*, Pest vármegye.

Kartársaink figyelmébe
ajánljuk \Veiss János ujverbászi likőr-, és rumgyáros bor. és 
szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított és 
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Kupicás borát, likőrcit, 
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 adjajiaí j 
mást, mint eredeti Gesslcr 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.

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicum ja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UN1CUM 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, 6o más üvegből

’i

Uj telefon: 426—117.

if i. GrünwaSd Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon 183 439- — Üveg és porcellán

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

Ajánlja ausan lels/.ereli rnktaiát, u, m .: borszivattyuk. i 
szürögepek, pulackok, puratadugók,címkék stb.

.Telefon : 423-329, 423-363.

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XiV. Cserei-u 14. 
Telefon : Z-966-86, 2-958-94.

REZÖGYAH! pezssootab
VI1, Almóssy utca .'1. Telefon 423 594.— CASINO FOR-YOU

Berkevits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Szerkesztésért és kiadásért felel:
Meggyes István,

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

ahúUm  Ú tié it, zoM í&h & Gazdák Biztosító Szövetkezeiére
Alapítása óta keresztény és magyar. Mindent biztosit- 
Központi igazgatóság: Budapest, IX, Üllői-ut 1. Telefon 187-870.
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