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Junius 5.ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér máso
dik részlete.

Junius 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben nem 
levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Junius .10-ig az adóközceség tagjai tartoznak megfizetni 
junius havi forgalmi adóátalányukat.

Junius 11-én (pénteken) d. u. 1 órakor az ipartestü'leti 
tanonciskola évzáró vizsgáját.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espressók), 
penziók, kifőzések korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Ára: 3-50 P.

A Vendéglátóipari K o rlá to z á so k  I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek.) 

Ára: 3 .-- pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások II- pótléka 
(tartalmazza az egységes vendéglátóipari árakat 

•szabályozó 14.000—1943. K. M. sz, rendeletet.) 
az időközben kiadott módosításokkal és magyarázatokkal

együtt.
Ára: 4.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlékai foapha_ 
tók a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10.— P-

Junius 12-én d. e. 10— 1 óra között kell a tanoncakat 
az 1943—44. tanévre a szakiskolába beíratni.

Junius 20-ig tartozniuk al vigalmi adóközösség tagjai 
junius havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Junius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti- és egyesitdtt pótadó.

Junius -30-ig megfizetendő a zeneelőadási dijaik II- rész
lete.

Meghívó.
Értesítjük testük (tünk tagjait, hogy tanonciskolánk f. é. 

1942—43. tanévi évzáró vizsgáját f. é. junius 11-én (pénte
ken) déli 1 órakor testületünk tanácstermében fogjuk meg
tartani.

A vizsgára a tanonctartó kartársakat, a felügyelő bi
zottság tagjait, valamint az iskola iránt érdeklődőket tiszte
lettel meghívjuk.

% .napest, 1943- junius 1.
Marton József s. k. Köövess.v Géza s. k.

a tanonciskola igazgatója. elnök.

f. é- junius 18-án tölti be 75- életévét. Ezen a napon ünnepet 
ül az egész ország kicsinyje, nagyja egyaránt A magyar 
gazdasági élet minden egyes tagja lelkes megilletődéssel kö
szönti ezt az évfordulót és buzgó imával fordul az Egek 
Urához, hogy áldja meg, tartsa meg még sok éven át ha
zánk ujjáépitőjét, nagybányai vitéz Horthy Miklóst.

Ezt az ünuenpet a magyar iparos- és kereskedővilág 
olykép kívánja dokumentálni, hogy kirakataiban, ab
lakaiban, műhelyeiben elhelyezi a. Kormányzó Ur arcképét.

Ezeket az arcképeket az érdekképviseletek szerzik be és 
osztják szét díjmentesen tagjaik között.

Felhívjuk Kartársaink figyelmét arra, hogy az arcké
peket testületünk fogja kellő mennyiségben rendelkezésre 
bocsájtani azzal, hogy azt megfelelő díszítéssel helyezzék el 
ablakaikban.

• f f  f
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Előljásrésági ü lés
—  1943. május 27. —

Mozgalmas idők közepette tartotta meg ipartestül etünk 
elöljárósága május 27-én előljáróuági ülését. Május 17-én, 
május 2lián taggyűlések- voltak, amelyeken a tejtermelés kér. 
kérdése volt napirenden. Állandó értekezletek és tárgyalá
sok folynak az aktuális kérdésekben.

A május 27-iki előljárcuági ülésen a. következők vettek 
részt:

Kövessy Géza elnök, dr. Kállay Albert szfőv. főjegyző, 
iparin biztos, Ottó Dezső alélnök, Ábrahám István, Deák 
Sándor. Jovics Jenő. Kass Béla, Lendvai Józuef, Manninger 
Ferenc, Maróthy Gyula, Mayer Rezső, Paulin Lajos, Sághi 
István. Slezák József dr. Szász Elemér Szlavek Károly. 
Szinola Hugó. Szmrekovszky Tibor, Tihaméry Kálmán, br. 
Wasmer Gusztáv előljárrceági tagok és számvizsgálók, dr. 
Havas Nándor főjegyző. Meggyes István aljegyző, jegyző- 
könyvvezető.

Kövessy Géza elnök a megjelentek üdvözlése után meg
nyitotta az elöljáróság ülését, bejelentette Szabó Samu, 
Patat Lajcu alenökök és Wagner Béla elmaradását, majd a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Paulin Lajos éj dr. Szász Eleimér 
elöljáróság) ingókat jelölte ki.

Bemutatfatott és megjegyzés nélkül helybenhaígyatott az 
1948. évi április 23-iki előíjár'ósági ülés jegyzőköryve.

Napirend előtt Slezák Józuef kért szót éj  egy, a május 
26-án tart ott taggyűlésen bemutatott ellenőrző bizottsági

NATIONAL
és egyéb elfenőrző pénztárgépek, 
speciális üzeme » Karbantartás, Javí
tás összes kellékek, e lad ás, vétel, 

csere.

MonhaltJ ános"“
Budapest, 111.; Lajos-u. 107,

_______ * Telefon: 362—761. ________

jegyzőkönyv tartalma ellen tiltajkozott és becsatolta nyilat
kozatát.

Elnök a nyilatkozatot átvette azazl, hogy napirend előtti 
felszólalás tárgyában határozathozatalnak nincsen helye, azt 
felszólaló az esetlege? további eljárás eorán érvényesítse.

A legutóbbi elől járósági ülés óta iparengedélyt kaplak 
és a testületi tagok közé felvétettek: Pusztaszeri Antal (Ná
dor kvh. VI.. Andrásuy ut 5.) és Szirmay László (Presto 
IV., Semmelweis u. 2.)

Főjegyző jelentette, hogy a testület: sok éven át volt ér
demes aleinöke: Gál Arnold és a régi ipartestület egykori 
kiváló vezetőségi tagja: Wcrtheimer Lajos elhunytak. —
Elnök a testület névében részvétét fejezte ki a gyászoló 
családoknak- Gál Arnold temetésén a testület küldöttsége je
lent meg. a koporsóra koszorút helyezett és a testület ne
vében dr. Sfrausz Vilmos mondott búcsúztatót.

Az elöljáróság a részvétnyilajtkozaltokhoz megilletődés- 
sel járul hozzá.

Kormányzó Ur 75 éves születése napja alkalmából a 
kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére az összes 
kereskedelmi és ipari érdekeltségek al Kormányzó Ur arc
képét .kirakatukba és ablakaikban helyezik el. — A képeket 
a testület díjmentesen fogja szétosztani.

Elnök a kas-társakat külön is felhívja, hogy a képeket 
méltó formában helyezzék el.

Az „Apát. a hadiárváknak” c. akció céljaira az elöljáró
ság elnök indítványára havonként 50 pengős hozzájárulást 
szavaz meg.

Özv. Brett Józsefné levele, melyben a férje 'Elhunyta 
alkalmából kifejezett részvétért köszönetét mond, tudomásul 
vétetett.

Elnök jelentést tett a tej beszerzés ügyének állásáról, 
i A tejtilalom feloldása után nyomatékosan figyelmeztette a 
i testület tagjai a fennálló tiltó rendelkezések betartására. — 
í Majd a május 17-én tartott taggyü’lés határozatából körle- 
j veiet bocsátott ki, melyben a délutáni tejfogyasztás tilal- 
{ mát a mandula,tej kiszolgálására is kiterjesztette. — Ellen- 
| őrző bizottság is alakult, mely jelentéseinek egy részét már 
i beterjesztette. E vizsgálatok befejezése után azokat az ipar- 
' testületi szék elé terjeszti.

A tejkérdés másik része a kávéházak tejjel és tejter
mékkel való ellátásának biztosítása. — Az ebben a tárgy
ban egybehívott két taggyűlés elhatározta, hogy e célból 
teheneket vásárol, azokat uradalmakba beállítja és ezek te
jét a fővárosba felhozatja és valamelyik nagy tejvállalát 
utján a kartársak között szétosztatja. ígéretünk van arra, 
hogy ezzel a tejjel a közellátás céljaira szolgáló 20 száza
lék leadása után szabadon rendelkezhetünk. — Ez a kérdés 
a nyilvánosság előtt nagy visszhangot keltett, maga a köz- 
ellát-ásügyi miniszter ur elismeréssel nyilatkozott erről a 
tervről. — A kibocsátott felhívásokra, 47 kartáte 140 tehén 
megvételére jelentette be igényét. —  Az eddigi felhívás és 
jelentkezés csak általános tájékoztatásul szolgált, ezért 
részletes információkat nem tudtunk: adni. — Most már a 
legkülönfélébb kedvező ajánlatokat kaptuk, a vállalat fi- 
nancirozására is. Kidolgozás alatt állt a vállal
kozás részletes tervezete, amelyet a testület tagjaival 
közölni fog. — A vállalat elme, mely céljait is jelzi; Buda
pesti Kávésok Tejtermelő, Beszerző és Elosztó szervezete 
lesz, miután adnak működési körét máy cikkeikre is ki akar
ja terjeszteni.

Slezák József kéri, hogy a nagyobb üzemek vegyenek 
részt a jegyzésben.
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Kötelezi! a konyhai és hulladékcsosit összegyűjtése 
a vendégiátéipari szemekben

mát éŝ  f e/hiis/nálásí'it 21.100 1943. Ip. M- számú rendeletével szabályozza a konyhai hulladékcsont forgal-

* * 'IIÜ í! A/ ° lya'í PO’i/.ió, kifőzés, kocsma és más vendéglátóüzem tulajdonosa (felelős üzlet-SSS& SStóí* P "  k e “ ,ább ” t,e "  •“** Ili. köteles .  k o n * , ,  és hulla-

, ,.?■ t rtm"lé*en ™ /í"s , llike után csontot csak a Taurus Nyerstermék Kereskedelmi Készvénytársa-
úr V rendeletikor! < ° V -~  pereskedő vásárolhat, akinek erre a m. kir. Ipari Anyaghivatal engedélyt
vonatkozólaL' feítéve'^v * janlasi kotelezettseg terheli a vendéglátóipari üzem tulajdonosát az összegyűjtött csontra 
ruházta f U ’ 108 a CS°n ° k tuIajd0nj0Kat ,nl,,den hónap 5-ik napjáig vásárlásra jogosult személyre át nem

, ]̂ ,/®|aÍán'ásnak levélben, a Részvénytársaság által elkészített, a Részvénytársaságnál és a vásárlásra jogosult 
kereskedőnél kapható űrlap felhasználásával kell történnie.

A Részvénytársaság az árut minden másod-, harmadnap a rendes gyűjtő utján szállítja el tehát az árut nem 
hónapszámra tárolni, hanem legfeljebb két-három napig. A gyűjtésre külön edényt vagy készüléket, 

a zsiradekgyűjtesnel, a Részvénytársaság nem bocsájt a tagok rendelkezésére, hanem tárolási eszközökről maguk 
kötelesek gondoskodni.

* agai— — — — — — — — — — — i—
Tihaméry Kálmán mielőbbi lebonyolítást kíván.
Dr. Kállay Albert főjegyző felhívja az elöljáróság fi

gyelmét. arra, hogy mcst jelent meg a tejrendelet végre
hajtási utasítása, amelynek rendelkezési irányadók ebbein a 
kérdésben.

Elnök köszönettel vette tudomásul a figyelmeztetést.
Elnök közli, hogy az árak szabályozását tartalmazó ren

deletnek a testület hatáskörébe tartozó részeit végrehajtot
tuk. A besorozás iránti javaslatot felterjesztettük, a pol
gármesteri határozatok értelmében az igazolványokat kiad
tuk, a testülethez érkezett fellebbezéseket a polgármesteri 
hivatalhoz áttettük. — A fellebbezések most állanak elbírá
lás alatt.

Szlávok Károly felemlíti, hogy tudomása szerint egy 
kávéház már külön árakat kapott. Ezt örömmel veszi tudo
másul, azonban ezt általánosságban keltene engedélyezni.

Főjegyző jelenti, hogy a szóbamforgó üzem magasabb 
osztályba való sorozást kést, úgy látszik a kérés teljesítése 
helyett csak egyes cikkek árait szabályozták magasabban.

Tihaméry Ká’lnán javasolja, hogy a testület kérelmezze 
a kávéházak vendéglői üzemeinek! magasabb osztályokba való 
sorolását, miután a vendéglői besorozások a kávéházakra 
nézve árleszállítást jelentenek.

Dr. Kállay Albert a felszólalást helyesnek tartja. — Az 
egyes üzemtdc részére engedélyezett külön árak a rendelet 
célját: az árak egységesítését illuzóriussá teszi,

Főjegyző közli, hogy az eddigi tárgyalások során kérte 
a kávéházi éttermek magasabb osztályba va’ ó sorolását, d« 
legalább is annak megengedését, hogy az eddigi árakat ne 
kelljen leszállítani. Egyben jelenti, hogy a testület elnök
sége külön füzetben adta ki az uj rendelet anyagát, sajnos 
a testület tagjai közül sokan még nem vették meg.

Szmrekovszky Tibor nyersanyagok beszerzésének kér
dést teszi szóvá.

Tihaméry Kálmán javasolja, hogy n kávéházak vendég
lői üzemeinek céljaira külön cukorkiutalást kérjünk.

Elnök kijelenti, hogy a fe'lszólalások értelniébein fel- 
terjesztéssel fordul a m. kir. Közellátási Hivatalhoz és kér
ni fogja a kávéházi éttermek árainak újabb szabályozását. 
Ugyancsak a cukorkiutn lár tárgyában újból e'öl erjesztéssel 
fordul a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz. Végül' 
felhívja a testület, tagjait, hogy a testület kiadásában meg
jelent ..Vendéglátóipari Korlátozásokat" szerezzék be.

A játékok dijának szabályozását tartalmazó közellátási 
miniszteri döntést körlevélben közöltük a testület tagjaival.

A mindjobban mutatkozó munkáshiány leküzdése céljá
ból az elnökség felterjesztéssel fordult, az államrendőmég 
főkapitányához, hogy a női felszolgáló személyzet alkalma

zását engedje meg.
A fagylalt rendelet módosítása, illetőleg rendelkezései

nek felfüggesztése) iránt — tekintettel a fagylalthoz szük
séges előirt nyersanyagok hiányára és korlátozott voltára 
— a földmivelésügyi miniszter úrhoz felterjesztést intéztünk.

Főjegyző jelenti., hogy az ipartestületi tannciskola f. é. 
június hó 11-én tartja évzáró vizsgáját-

Elnök kéri az elöljáróság és felügyelőbizottság tagjait, 
hogy a tanonciskola vizsgáján minél nagyobb számban ve
gyenek részt. ;

A Központi Élelmezési Rt. arra a panaszra, hogy város
ligeti üzemében ingyen kártyát ad a vendégeknek, közli; 
hogy kártyát ő nem adott, csupán a vendégeli a magukkal 
hozott kártyákat használhatták. A folyó idényben azonban 
a kártyázást ebben az üzemben is teljesen megszünteti.

Az elöljáróság a közlést tudomásul vette.
Némelh Aladár testületi tag indítványára az elnökség a 

főkapitány úrhoz előterjesztéssel fordult, hogy a kávéházak 
terraszain levő virágdísz fosztogatását és csonkítását ellen
őriztesse és akadályoztassa meg.

Elnök javaslatára az elöljáróság a testület tisztviselői 
részére — az állami tisztviselők részére megállapított mér
tékben — háborús külön mnukadijpótlékot szavazott meg- 

A Nemzeti Újság azon kérésére, hogy a testület jubileumi 
számában kollektív hirdetést adjon fel, az elöljáróság ki
mondja, hogy ilyen hirdetést elvi okokból, de megfelelő fe
dezet hiányában sem ad fel; felkéri azonban a testület tag
jait. hogy ezt a hirdetési akciót a maguk részéről támogas
sák-

Napirend után
dr. Szász Elemér kéri, hogy az elnökség az u. n. para

zita rendelet végrehajtása ügyében az illetékes hatóságok
nál járjon el-

Többek hozzászólása után elnök kijelenti, hogy módot 
fog keresni arra, hogy az illetékes hatóságokat megfelelően 
tájékoztassa.

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülését bet- 
reksztette.

K o n y h a r u h á k ,
törülközők, lepedő, felmosóruhák stb. Elem 

műrostos, rendkívül olcsón?
W elsz, Paulay Éde u. 58. udvarban jobbra

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

konzervek

TaggyfU ések.
1943, május 17. és 26*án

Riivessy Géza, ipartestülotünk elnöke, a kávéházak tej
ellátásának biztosítása céljából felvetette egy önellátó '.szer
vezi! felállításának gondolatát. Ennek megvalósítását olymó
don tervezi, hogy testületünk tagjai — megfelelő jogi szer
vezet alakjában — teheneiket vennének, amelyek megfelelő 
uradalmakba beállittatván és gondoztatván, az ezektől lefejt 
tej — a hatóságoknak, illetőleg közellátási megillető 20 
százalék levonása után — kizárólag a kávéházak részére 
szállíttatnék és osztatnék szét. Tehát a közellátástól, semmit 
sem vonnánk el, sőt a beszolgáltatandó 20 százalékkal ahoz 
hozzájárulnánk, nem is szólva arról, hogy a feávéházakban 
feldolgozott .és kiszolgált tej naponként mintegy 40—50.000 
vendég részére szolgáltatik fel, ami szintén a közönség ellá
tását jelenti. Az előzetes tárgyalások során elnökünk ígére
tet kapott arra. hogy ez a kezdeményezés megfelelő hatósá
gi támogatásban fog részesülni.

A terv megbeszélése céljából ipartestületünk elnöke má
jus 17-ére taggyűlést hivott egybe, amelyen több mint 75 
lestületi tag je]ent meg. A tervezet ismertetése után szá
mos testületi tag szólott hozzá, mindanyian nagy örömmel 
járultak a tervezet megvalósításához. A taggyűlés határoza
tából körlevélben szólította fel a testület tagjai a csatlako
zásra. Részletes megbeszélésekről természetesen csalk akkor 
lehet "zó, ha a toslület tagjai kellő (számban jelentkeznek. 
Ez alkalommal a taggyűlés kimondotta, hogy a mandulaloj 
kiszolgáltatását is tilalom alá helyezi és úgy a tej. mint a 
mandulatejes ételeik és italok kiszolgáltatásának ellenőrzésé
re bizottságot küld ki.

A köriével; k.kibocsátt ttvón, azok egy része visszaérke
zett. Minthogy az elnökség azt tapasztatta, hogy a kartár- 
tsnk nincsenek a kérdés felől kellően informálva, május 26- 
ára újabb taggyűlést hivott egybe, amelyen ugyancsak igán 
sok testületi tag jelent meg.

Iparte?tületünk énükének felkérésére megjelent vitéz 
Faragó Ede országgyűlési képviselő, valamint dr. Kállay 
Albert szék*"fővárosi főjegyző, iparhalcsági biztos.

A taggyűlést Kövessy Géza elnök nyitotta meg. különös 
örömmel köszöntötte vitéz Faragó Edd országgyűlési képvi
selőt, akinek a tejrendelet módosítása körül igen :i gy ér
demei vannak; aki megértve iparunk katasztrófa’ is helyze
tet. mellénk állott, küldöttséget vezetett két ízben is a mi
niszter úrhoz és az államtitkár úrhoz, úgy hogy ezt a si
kert jórészt az ő munkásságának köszönhetjük. Ezért a 
megértő jóindulatáért és szeretőiéért a taggyülé.: színe előtt 
mondott köszönetét és átadta neki az. ezt tart lmazó dísze 
köszönő feliratot.

Vitéz Faragó Ede képviselő ur, az üdvözlést megkö
szönve. érdekfeszitö, emelkedett (szellemű előadásban vi.’ági-
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tóttá meg a kávésipar szerepét a nemzetvédelem munkájá
ban. Ma minden magyarnak össze kell fogni, egymás mellé 
kell áljani! A nemzetvédelem munkájából mindenkinek 
kell venni a maga részét. Történelmi időket élünk, nagy 
feladatok és kötelezettségek hárulnak minden magyar pol- 

( gárra. Magyar lelkiséggel kell küzdenünk a rendkívüli idők 
j kinövései ellen, küzdjünk a fekete piac ellen. Iía senki sem 

fog itt vásárolni, a kereslet megszűntével az árak normális 
medrükbe térnek. Sokat beszélnek a kávéházi (suttogok, a 
kávéházi Konrádok eliten. Ezen a téren a kávésiparos maga 
is eredményesen küzdhet és hozzájárulhat a közuzellem és a 
hangulat fenntartásához. Igyekezzünk a magyarságot a ma
gyar szellemet az egé-sz vonalon érvényesíteni!

Vitéz Faragó Ede beszédét a taggyűlés nagy tetszéssel 
és tapssal fogadta. Sajnos lapunk szüle terjedelme miatt 
azt nem tudjuk teljes (szövegében közölni.

’ Ezután tért át a taggyűlés a tejellátás kérdésére.
Elnök jelentette, hogy mindeddig 47 teistületi tag 132 

tehén megvételét kérte. Ezt a jelentkezést nem tartja elég
ségesnek, a kérdés tehát, hogy folytassuk ezt az akciót?

Németh Aladár az eddigi jelentkezéseket is eredményes- 
■ nek és sikeresnek látja, miután a történt jegyzések is tekin- 
| télyes tőke megmozdulását jelentik. A késedelmeskedést an- 
i nak tudja be, hogy az első körlevél nem tartalmazott rész

letes tájékoztatást és a szervezet megalakulásának ismerte
tését.

Tárnái István reámutat a tejgazdaság nehézségeire.
Bandi József ugyancsak kimerítőbb tájékoztatást kért.
A felszólalásokra elnök közölte, hogy az első körlevél 

| csupán arra volt hivatva, hogy az érdeklődén mértékét ál- 
j lapítsa meg, mert ehhez kell alkalmazkodnunk terveink 
i megvalósításánál. Az eddig lefolytatott különböző irányú 
| tárgyalások eredményét ismertetve, közli, hogy különféle 
] érdekeltségek részéről máris nagy érdeklődés mutatkozik- 

Ajánlatokat kaptunk teheneik elhelyezésére én beállítására? 
a vállalat finanszírozására, sőt olyan ajánlatunk is van, 
amely minden előzetes feltétel nélkül a (kávéházak tejellátá
sát vállalja. A kérdés nagy fontosságára való tekintettel 
mindezeket a kérdéseket a kiküldött bizottsággal tárgyalta 
meg. A legközelebbi napokban részletes tájékoztatást fog 
kibocsátani, mely a felmerült kérdéseket tisztázza, majd 
kidolgoztatja a tervezett vállalat jogi formáit és azt egy 
egybehívandó közgyűlésen fogja ismertetni és elfogadtatni-

Többek hozzászólása után a taggyűlés elnök1 közléseit 
örömmel vette tudomásul, mire elnök az ülést berekesztette.

Sváb* Hsssznlbogftr
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egér és pat
kány elleni karbantartását-

nlch fér®glrS6  vállalat
Budapest, IV .y K irályi Pál-u . 13 b . 
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A vendéglátóipari üzemek és miisoros szórakoztató vállalatok 
arainak szabályozása tárgyában kiadott 

14.000—,1943. ív- M. szamn rendelet végrehajtása
, , o ,t  I?n,nir;,  •teresltedelem- közlekedésügyi miniszter (,1.802 194o. K. K- M. szám alatt az alábbi leiratot intézte 
valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.

A vendéglátó ipari üzemeik és műsoros szórakoztató1 vál
lalatok legmagasabb arainak újabb Szabályozása tárgyában 
kiadott 14 000— 1043. K, M. számú rendelet az egyes ven- 
deglatoipari Szakmák altat felszámítható árak tekintetében 
löbb esetben utal a vendéglői vagy kávéházi árakra (pl. a
12. §. az espressoik által felszámítható árak tekintetében ti 
vendéglői árakra). Minthogy ebből a felületes szemlélő es-et. 
lég arra (következtethet, hogy az egyes szakmák más szak
ma üzletkörébe tartozó cikkeket is kiszolgáltathatnak tudo
másul és a hatósági területén levő iparhatóságok tájékozta
tója végett a m. kir. közellálásügyi miniszter úrral egyetér
tő te g közlöm, hogy az egyes vendéglátóiparok gyakorlásának 
előfeltételei, valamint az egyes vendéglátóipari szakmák üz
letköre tekintetében, változatlanul az 1922— XII te. &, az 
ennek végrehajtása tárgyában kiadott 78.000—1923. K. M, 
számú rendelet, valamint az ezt módosító és kiegészítő ren 
deletek és az azok nyomán kialakult joggyakorlat irányadó.

A 14.000—1943. K. M. számú rendelet alapján tehát 
egyik vendéglátóipari szakma sem formálhat jogot olyan 
cikk vagy cikkeik' kiszolgáltatására, ami a fennálló általá
nos iparjogi szabályok értelmében üzleti tevékenységkörét 
meghaladja.

el.
Ipari ü g y e li

Körlevelek: Legutóbbi közlésünk óta Ipart épületünk 
nöksége a következő körleveleket bocsátotta ki:

14 sz. körlevél: Tejtila’bm betartása, mandulatej kiszol
gáltál ásának megszüntetése.

15. sz- körlevél: Tejellátás ügye, tehán beszerzés.
10. sz. köi’levél: Taggyűlésre meghívó.

A vendéglátó ipart érdeklő’ újabb árszabályozások- A Buda
pesti Közlöny május 14-i számában rendeletek jelentek meg 
az ecet, a ponty, a friaj tyúktojás, továbbá a tej- és tejter
mékek áráról. A 17.200— 1430. K. M, számú rendelet a 10 
százalékon (hidrátos) szeszecet legmagasabb fogyasztói árát 
kimérve literénként 1 pengő 12 fillérben állapítja meg A 
palackozott 10 százalékon szeszecet legmagasabb fogyasztói 
ára 1 literes palackomként 1 pengő 32 fillér, fél literes pa
lackonként 73 fillér. Palackbotét címén az 1 literes palack
ért 80, a fél literes palackért 70 fillér számítható fel.

A 28.400—1943- K. M, számú rendelet szerint nagybani 
eladás esetén az élő pontyért Budapest székesfőváros terü
letén és környékén kilogrammonként 5 pengő 40 fillér szá
mítható. A fogyasztói ár Budapest és környéke területén ki
logrammonként (5 pengő, az ország egyéb területén kilo
grammonként 5 pengő ;60 fillér. Vendégiái ói pari üzemek ré
szére 30 kilogrammnál nagyobb (ételben történő eladásnál 
a fentjelzott fogyasztói árbő; kilogrammonként legalább 20 
fiiérrel alacsonyabb árat kérhetnek az eladók- A nem élő 
és jegelt ponty ára általában 30 fii’ érrel alacsonyabb az élő 
ponty áráná. — A 29.6001—19413*. K- M, számú rendelet a 
Budapest székesfőváros területén és környékén forgalomba 
hozott tej- és tejtermékárakat szabályozza A tej ára a ren-

KismennyiségQ kávé
szakszerű pörköléséi is vállaljaDzurillap Gyula hávékereskedö

Bp. IV., Ferenc József rkpt 3. Telefon: 380-571.
Hivásra érle küld.- házhoz szállít

V e n d é g lő s ö k ,  k é v é h á z t u la jd o n o s o k ,  Terrnszaik 
kivilágítására vegyek a m. kir. Honvédé mi Miniszter 

1017 7'Eln. 35 -  9 11, sz. rend, eng. szabadalmazott
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Ára: drb-ként 3 50 P. Kapható: Gerő Sándor, 
műszaki nagyk.-nél Bpe.-t, Vl , Ó u. 21. 

Te!.: 315-172.
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deleiben körülirt osztályozás szerint literenként 52—60 fil
lér között váltakozik. A tejfel literemként 2 pengő 30 fillér.

A 28.500— 1043. K. M, számú rendelet szerint a friss 
tyúktojás legmagasabb viszont®'adói ára eredeti ládákban, 
kilogrammonként, ha feldolgozó részére történt az eladás, 
a következő: osztályozásán P 508, repedt P 470, ipari P 
4.60, kiolvasva az osztó lyozatlan tojás ára ki’ogrammonként 
B5. 16, repedt P 4.78. ipari P 4,60- Vendéglátóüzemeik ré- 
ozere történő eladás eoetén a fenti árakból házhoz szállttá*'* 
mellett 2 százalék, házhoz szállítás nélkül történő eladásnál 
pedig 4 százalék engedmény nyújtandó.

H l  R  E K
ranonciskolai évzáró vizsgálat.

A Budapesti Kávétok Ipar testűtetén eik szakirányú ta
nonciskolája 1942—43. tanévi záró vizsgáját folyó évi junius 
11-én. péntek déli 1 órakor tartja: meg a testület tanács
termében. Felkérjük a testület tagjait, főként a tanonctartó 
kartársakat, az elöljáróság és felügydlőbizotság tgjait, va
lamint a tanoncok hozzátartozóit, hogy a vizsgán vegyenek 
részt.
Halálozás.

A régi /kávésgeneráció egyik uto’eó hírmondója: Wert- 
heimer Lajos hunyt el 84 éves korában. — Wertheimer La
jos az igazi békevilág kávésa volt, aki sok éven át iparunk 
első vonalbeli katonája, és vezetőségi tagja volt. — A világ
háború után visszavonult az iparűzéstől és a társadalmi 
és jótékonysági mozgalmaik terén fejtett ki nagy szerepet- 
•— Elhunytét családja és iparunk kegyelettel gyászolják.
Országos Iparos Évkönyv és Címtár. 1943.

Dobsa László dr. és Kovalóczy Rezső dr., az Ipartestü- 
letek -Országos Központjának igazgatói -szerkesztésében meg
jelent az Országos Iparos Évkönyv és Címtár, amely fel
öleli mindazokat a tudnivalókat, amelyek az iparosok részé
re szakszerű és könnven áttekinthető tájékozást nyújtanak 
az iparosiságot érdeklő gazdasági, adózási, társadalombizto
sítást, árszómitási, anyagigénylési és ipari közigazgatási 
kérdésekről. Az Évkönyv tartalmazza egyben az Iparügyi 
Minisztérium, az IPOK, a kamarák, az iparteslületek, a 
felvidéki én kárpátalajai ipariái'sulalok rész’otes címtárát 
és az iparosság érdekeit szolgáló hitelintézetek, szövetkeze
tek adatait. Az Évkönyv ára 15 pengő. Megrendelhető a ki- 
adóhivatalnál (Budapest, Vili.. Erzsébet-fleörut 9 —11. Tel.: 
224—038.) és az ipartestü’etek, valamint az ipartársulatok 
utján.

A Vendéglátó Ipari Korlátozások II. pótlékát, mely a 
14.000—1943. K. M- számú rendeletét és annak mngyaráza- 
lút tartalmazza, testületünk tagjainak egy rézse nem sze
rezte meg. Felhívjuk kartársainkait, hogy legalább annyira 
támogassák) a szakirodaimat, hogy ezt a testület állal kiadott 
és a szakmát Szolgáló munkát szerezzék be.

Hungária h o r d ó s  é s  p a l a c k  í a j b o r a i  k i v á l ó a k
Eroda: B U D A P E S T ,  V . y Z R IN Y I- u .  7.

Telelőn : 181*214
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B U R G O N Y A H Á M O Z O G E P E K  
B E É P Í T E T T  M O T O R R A L .  
KOÜYHAk ÉS CUKRÁSZIPAR! GÉPEK

Kristály ásványos forrásvíz csők Szent Lukács védjeggyel eredeti

Hústalan és húsos ételek kiszolgálása a budapesti vendég
lőkben. ■ ,

A husjegyrendsztr mai á'lása szerint n nagykozo s g- 
neSc az a része, amely vendéglőkben étkezik, r.eni tudja 
mindennap beváltani jegyét húsételre. A vendéglősök lei- 
móizeesen nem tudják kiszámítani azt. hogy mik.ir melyik 
vendégnek jár le a jegye.- A vendéglősök ip .rtestulstébéa 
folytatott tanácskozások most arra vezettek, hogy tetsző - 
lottók a budapesti vendéglősöket arra, hogy a hv» etele.5 
mellett hústalan ételeket is'szolgáltassanak la.

Azon a napon, amikor hústalan eto vU'Ct al itanak menü
jükbe az egyes vendéglők, nem kötelesek húsételt k.̂  k e r 
telni. Ez természetesen nem zárja ki azt. hogy husc-i eleit >■' 
kiszolgáltat hassanak. A huflta’un ételek bn vezetető igen ked
vező hatással lesz a vendéglők törzsközönségeie.
Fontos figyelmeztetés! .

Saját érdekükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár- 
ealcat, hogy valódi Gessler Altvater üvegből se ndjimaK 
mást, mint eredeti Gessler Altvatert, mert az eredeti Geller 
Altvater az ellenőrzés során könnyen megkülönböztethető a 

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

ajánljuk'weiss^János ujverbászi likőr- és. rumgyárosi bor- és 
szesznagykereskedőnek a Nemzetközt Vasai 
elsőrendűnek elismert Mocca-crem, Kupicas botat likőr ít, 
Brandyját. Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbasz:
58. és 78. sz. ,

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek k, más italt se az UN‘ CüM u^gbol, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likőr• y<u 
kizárólagos védjegyzett tulajdonát képezi es e névén csakis 
valódi áru hozható* forgalomba. Ha a vendég Umcumot k~r, 
adjatok neki valódi llnicumot, mert Unicum névén más ke
serűt. nem szabad eladni se Zwack üvegből. r,o más üvegből

Uj telefon: 426—117.

vegyitermékek gyára R,-T-
B idapest, X>V. Cserei-u 14. 
Telefon: 2-956-86, 2-958-94.

IIE ZÓ G Y áül P E Z S S Ö G Y IR
VI',. Almóssy utca 3. Telefon 423 594 -  CASIHO -  FOR-YOU

m x u n m i m m

B erkovifs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

q  p e s t, VI!. Sip utca 4.
Telefon: 223-891.

Ifi. GrttnwaSd Mér
Ferenc József rakparti 

Telefon 183 4,39. — Üveg é?s p o rce liá n

n u s s y  m u k t  s s s c
> BÜSÍAPS-SY, 6ÍJQKÖLY KÖRŰIT Ö.

Ajánlja au8an felszereli raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
h í.s z ü rő g é p e k , palackok, parafadugók,cimkck slb. 

Telefon : 423-329, 423-3Ó3.

Előfizetési di'j:
Ipartestületi tagok részére tagsági díj fejében, előfizetőknek; 

egész évre 30.— pengő.

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Meggyes István,

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Ka?,inczy-utca 5.
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