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Julius 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközö'swégben nemi 
Július 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 

jurldus 'havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.E m l é k e z t e t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .

I Június 20-ig tartoznak al vigalmi adóközösség tagjai 
junius havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Junius 23-án (ezerdán) d. u- 1 órakor előljárósági ülés. 
Junius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le- 

] vont kereseti- és egyeeifcdtt pótadó.
Junius 30-ig megfizetendő a zeneelőadási dijak II. rész-

! Jete.
Julius 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér máso

dik részlelte.

Julius 20-ig befizetendő a julius havi vigalmi adóáta
lány.

Julius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti és pót adó.

Julius 31-ig be kell adni r.fc Értelmiségi Munkánál küliség 
Kormánybiztosánál az 1943. junius 30-ig terjedő (I. félévi 
állapot szerinti) értelmiségi bejelentéseket.

Á Budapesti Kávésok Ipartestűlefének elöljáró
sága folyó évi junius hó 23-án [(szerdán) d. u. 1 
órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
Megjelent a

Kávésipari Tájékoztató
II. kiadása.

A kávéslpari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kiávémérések (espreesók), 
penziók, kifőzésiek korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Ára: 3.50 P.

A Vendéglátóipari Korlátozások 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

egyült.
Ára: 4.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlékai teapha. 
tők a testület: irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10.— P.

tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 
Budapest, 1943. junius 15.

Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k
főjegyző elrök
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Evek hosszú során
át nem került sor arra, hogy ipartestületi székünk érdemleges 
tárgyalásra összeüljön. Vannak testületek, ahol az ipartestü
leti szék hétről-hétre összeül és részletesen tárgyalja a saját 
érdekeltségében előforduló kifogás alá eső dolgokat, pana
szokat, és igyekszik azokat jó szóval, figyelmeztetéssel, sú
lyosabb esetekben pénzbírsággal, esetleg további eljárás meg
indításával az ipari életből kiküszöbölni.

Büszkék vagyunk arra, hogy erre az eljárásra a buda
pesti kávésok ipartestületében eddig nem volt szükség. A 
mostani rendkívüli időknek kellett belkövetkezniök, hogy ebez 
a meglevő, de nem használt eszközhöz nyúljunk, hogy ipa
runknak — újabban tapasztalt — kinövéseit lenyesegessük.

A rendkívüli idők fokozottabb kötelezettségeket rónak 
minden állampolgárra és ezek között minden iparüzőre. Az 
első kötelezettség a hatóságok rendeletcinek szigorú és pon
tos betartása, mert háborús időkben még sokkal fontosabb a
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belső fegyelem és a rend betartása. A kormányt rendelőtei 
és korlátozásai kiadásánál a közérdek, reánk való vonatkozás 
bán pedig a közellátási érdeke vezette. Amikor a tejfogyasz
tás szabályoztatok, figyelembe vétetett azolhnak a társadalmi 
osztályoknak és csoportoknak érdeke, amelyekre nézve, a tej- 
fogyasztás életbevágó fontcuságu. A gyermekek, betegek és 
aggok, a .szülő nőkre a tej minden más tápláléknál fontosab
bat jelent. És bármennyire is súlyosan érinti iparunkat ez a 
korlátozás, annak jogosul,tiága ellen felszólalnunk nem szabad
és nem lehet.

Aki tehát a fenálló rendelkezéseket megszegi, vagy meg
kerüli, a törvény ellen vét, ami a jelen időkben súlyosabban 
esik a latba.

De nemcsak a törvényes (tilalom áthágása sérelmes és 
jogszabályt sértő, de az a tény, hogy az ilyen kifogásolható 
eljárás sérti azoknak az érdekét, akik jóhiszemű becsületes
séggel betartják a fennálló rendeleteket és üzleti hasznot, kü
lönleges előnyöket nem kívánnak elérni abból, hogy az üze 
mek nagy része — a fennálló rendelkezések okozta korláto
zott lehetőségek mellett ■— nem tudja közönségét úgy kiszol
gálni, mint azt békeidőkben megszokta és ahogy azt most is 
szeretné.

A közönség ugyanis nem kérdez, nem törődik a fennálló 
korlátozásokkal, oda megy, ahol mindent, minél könnyebben 
kap, ahol tehát vain tejeskávé, ahol nem kell semmiféle jegy 
s'<!b. Blb. A kávéházak közönségét nem tudjuk és nem is akar.

Családi s ir
0.7
n

és
palackokban.

ü M ap i Polgári Serfőzde
gyártmánya.

i

Salgó gőzm osógyár
és fehérnemükölcsönzö

A legm©de»nebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
VI , Vörösmarty ucca 54, — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-286

juk motgrendszabályozni, vagy nevelni, ez nem a mi felada
tunk.

Nekünk egy kötelességünk van, alkalmazkodni a, törvé
nyes előírásokhoz és megóvni az ipar jó hírét és tisztességét.

Tudjuk, hogy nehézségek vannak és igyekszünk azokon a 
lehetőségekhez képest könnyíteni és segíteni. Testületünk 
mindent elkövet, hogy a hatóságokat tájékoztassa és azokat 
megfelelő intézkedésekre birja.

A törvényes rendelkezések mellett igen fontos a kairtársi 
szolidaritás ápolása, amihez tartozik mindennemű olyan 
cselekedet vagy eljárás elkerülése, amely arra alkalmas, hogy 
a többi kartársakat kárositisa, vagy azok rovására jogtalan 
anyaigi érdekeket érvényesíthessen.

Ipartestületi székünket egyelőre ezek a szempontok ve
zették az eléje került ügyekben. Ha ezek az első lépések 
nem elegendők és nem szűnnek meg a kifogás alá eső cseleke
detek, kénytelenek leszünk tovább menni és a rendelkezésre 
álló törvényes utajkon erélyesebb eszközökkel véget vetni a 
visszaéléseknek.

Á Budapesti Kávésok Ipartestületi
Széke

f. é. junius 9-én ülést tartott, amelyen Bandi József elnök, 
Németh Aladár alelnök, Koch Gyula, Bokros Józuef, Kovács 
Kornél, Majoros János széktagok vettek részt.

Az ipartestületi szék a beérkezett feljelentések alapján 
eljárást indított a Svábhegyi cukrászda é« kávéház kft. felelős 
üzletvezető Nádor Béla, Negocia kér. rt.—Országházién ká
véház, felelős üzletvezető Méhes Emma, Gárdonyi Andor a 
Dunapark kávéház tulajdonosa. Schiiffer Dezső a Hospitium 
r t.—Parlament kávéház felelős ügyvezetője, Slezák József 
a Délibáb kávéház tulajdonosa ellen azért, hogy üzletükben 
a fennálló tiltó rendelkezések és a testület elnökségének ismé
telt 1 elhívásai és figyelmeztetései ellenére üzemeikben a dél
utáni órákban tiltott, illetőleg korlátozott forgalmú fogyasz
tási cikkeket, tejeskávét, tejes csokoládét szolgáltattak ki.

Az ipartestületi szék minden egyes esetet részletesen tár
gyalt. A tárgyalás során a feljelentettek beismerték a kifo
gásolt cselekmények elkövetését.

A tárgyalások eredményekép az ipatrtestületi szék minden 
egyes esetben úgy határozott1, hogy az illetőket megdorgálja 
és őzt a határozatot a név megjelölése mellett a «zakla\pban 
közzéteszi és figyelmezteti, hogy ismétlődet esetén a kifogá
solt eljárást az illetékes hatósághoz terjeszti.

Egy feljelentést, melynél a feljelentő személye megálla
pítható nem volt, az ipartestületi szék) irattárba helyezett, egy 
esetben pedig — amelyen a felje-lenijett meghívás ellenére 
nem jelent meg _  újabb határidő kitűzése után fog eljárni.

„HézeL még, tfyy.

MECSEKIT!"
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Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

Ötvenszázalékos menetdijkedvezmény az ipari, 
kereskedelmi és bányászati munkavállalók fize

téses szabadságidejére
A Vasúti és Közlekedési Közlöny aj MÁV következő hir

detményét közli:
Értesítjük az érdekeit utazóközönséget, hogy a Iktereske- 

delem- és közlekedésügyi miniszter úrtól nyert felhatalmazd; 
alapján az 1937:XXI te. 11. §-a és ai törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott 3000— 1938. Ip. M sz rendelet értelmében 
fizetéses szabadságra jogosult összes iparig kereskedelmi, bá
nyászati, valamint a minisztériumok igazgatása alatt álló 
.iparüzemek munkavállalói (napszámosok, munkások, szolgák, 
altisztek, tanoncok, segédeik' ét tisztviselők), valamint velük 
együtt utazó feleségük és 14 évnél nem idősebb gyermekeik 
részére — a munkavállalók fizetései-; és az ezzel összefüggő 
legfeljebb azonban nyolenapi fizetésnélküli szabadságid .je
nek tartama alatt — folyó évi május hó 29- és december hó 15. 
közötti időben egyszeri oda- és visszautazásra — a gyors-, 
sebes- és személyvonatokon 50 százalékos kedvezményt bo. 
csatunk rendelkezésre.

A kedvezmény igénybevételére jogosultak:
a) az 1884:XVII. óe. és az azt kiegészítő törvények, va

lamint a bányatörvény hatálya alá eső ipari (kereskedelmi), 
bánya- és kohóüzemben, üzletben, vagy vállalatban alkalma
zásban a ló  munkavállalók — beleértve a tanoncokat is — 
abban az esetben, ha fizetéses szabadságra van igényük.

b) A minisztériumok igazgatása alatt álló ipari (bányá
szati) üzemeknél, vagy ipari (bányászati) jellegű munkát 
végző üzemeknél, intézményeknél, vagy vállalatoknál az tize 
mi munkarend hatálya alá tartiozó oly munkavállalók, kiknek

Sváb - Rusznibogár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egér és pat
kány elleni karbantartását.

Wonich féregirtó vállalat
Budapest, IV ., Királyi Pál-u. 13 b. 

T e l: 189 585.

Rossz a gyomra,?

Dr. ffoseda gyártmány
fizetéses szabadságra van igényük, kivéve közszolgálati vi
szonyban álló alkalmazottakat, akikre ez a kedvezmény nem 
terjed ki.

c) A kedvezmény igénybevételére nem jogosultak azok a 
fenti a), b) pontiban megnevezett munkaivállalók, alkdknek a 
munkaadótól élvezett összjövedelme (fizetés, lakbér, állandó 
pótlék stb.) az évi 3000 pengőt meghaladja- Az összjövedelem 
megállapításánál az időközben engedélyezett, vagy ezután 
esetleg engedélyezendő fizetési, illetőleg munkabérpórlékot fi
gyelmen kívül kell hagyni

Áz Országos Ipari Munkaügyi Felügyelő
ség döntése a fizetéses szabadságról

A fizetéses szabadságra vonatkozó igény megállapitásá- 
nál figyelembe vehető' [szolgálati időre nézve a 3-000— 1938. 
■Ip. M. rendeltet gyakorlati alkalmazása, során kételyek merül
tek fel

Vitássá vált többek között, hogy ha pé'dául az alkalma
zott már 1937 január 1-én a vállalat szolgálatában volt és 
azóta megszakítás nélkül ott dolgozik 1942. december 31-éig, 
teljeisi tett szolgálata címén összesen hány Ízben van fizetéses 
szabadságra igénye.

Az Országos Ipari Munkaügyi Felügyelőség döntése sze
rint, hat ízben van ebben az esetben az alkalmazottnak fizeté
ses szabadságra igénye.

Az erre vonatkozó eTivi döntésben a Munkaügyi felügyelő
ség a következő megállapitást teszi:

Az alkalmazottnak az első fizetéses 'szabadságra való 
igénye 1938. évi január 1-én nyílott meg és ez a 3.000— 1938. 
Ip. M- számú rendelet 31. §-a értelmében legkésőbb 1938. ok
tóber 31-ig megadandó volt:

A  második fizetéses szabadságra való igény 1939. január 
1-én nyílt meg és legkésőbb 1939. október 31-ig megadandó.

A harmadik fizetéses szabadságra való igény .1940. ja
nuár 1-én nyílt meg és az 54-500— 1940- Ip. M. számú rendelet 
értelmében legkésőbb 1941. október 31-ig kiadandó vagy 
megváltandó volt.

A negyedik) fizetéses szabadságra való igény 1941. ja
nuár 1-én nyílt meg és 20.200— 1341. Ip. M- számú rendelet 
értelmében legkésőbb 1941. december 31-ig kiadandó vagy 
megváltandó volt.

Az ötödik fizetéses szabadságra va’ó igény 1942. január 
1-én nyílt meg és a|z idézett rendeletek értelmében legkésőbb 
1942. december 31-ig kiadandó vagy megváltandó volt.

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

Telefon: 181-214
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G yártja: P a p  Sodrás Erölápszeriizem
Budapest, III., Hévizi-ut 4/6. j
Telefon: 362 782, 163-011. ___________

h Utánpótlási és felújítási tartalék létesítése 
társulati adó alá eső vállalatidnál

130.702—1943— VII. szám.
Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügy igazgatóságnak.
Az 1940.:VII te 14. §-ának (3) bekezdésben (Ut. 60. §) 

foglalt felhatalmazás alapján megengedem, hogy a társulati 
adó alá eső iparvállalatok gépeik és egyéb felszerelőd tár
gyaik felújítására, az 1943. évi adókivetés ah.tpjául szolgáló 
mérlegükben, gépeik és felszerelési tárgyaik beszerzési ér
tékének 5 százaléka, azokkal a vagyontárgyakkal kapcsolat
ban pedig, melyeknek értékét a vállalatok értékcsökkenés cí
mén már teljesen leírták, vagy tartalékolták, a beszerzési ér
ték 2 százaléka erejéig adómentes' felújítási tar'taékot léte
síthessenek. A felújítási tartalék javadalmazása azonban nem 
haladhatja meg a mérlegszerű nyereség 20 százalékát.

Ebből a szempontból mérlegszerű nyereségként az 1943. 
évi adókivetés alapjául szolgáló üzleti mérlegben kimutatott', 
nyereségnek az üzleti év zárása előtt az eredmény terhére, 
a mérlegen belül adóköteles tartalékba helyezett összegekkel 
növelt összegét kell számításba vnni. Abban az esetben, ha a 
vállalat a közgyűlés határozata alapján a mér'egszerü nyere
séget részben vagy egészben az 1940:VII. te. 14. §-ában 
felsorolt adómentes tartalékok javadalmazására fordította, a 
felújítási tar a'ék legfelső határának) megállapítása szempont
jából ezeket az összegeket a mérlegszerű nyereségből le kell 
vonni.

A szóbanlévő tartalék <■; jelen rendelet első bekezdésében 
foglalt feltételek fenforgása esetében is csak akkor kezelhető 
adómentesen, ha a vállal’at a tartalékolt összeg %  része ere
jéig az ilyen tartalékok elhelyezésének céljára kibocsátásra 
kerülő ál',' mi kötvényeket jegyez. Ezeket az állami kötvénye
ket a vállalatok tárcájukban kötelesek tnr.iani mindaddig, 
amig arra a felújítás tényleges végrehajtása céljából szüik-

lilliírdantal. kerlilinloi
kártyaasztal szék, asztal, alpakka üvegáru stb

Fried, Király u. 44.
Kölcsönzés! Kölcsönzés I

V endéglősök, kávéh&atulajdonósok. Terrnszaik I 
kivilágításéra vegyek a m. kir, Honvédé mi Miniszter 

104.7f7/Eln. 35 -911 . sz, rend, eng. szabadalmazott

D  n  I I  D  1 1 “  L É G O L T A L M I
„ B U M  Ej  I I  Ir ANYFÉNYBURAT
Ára: drb-ként 3-50 P. Kapható: Gerö Sándor, 

műszaki nagyk.-nél, Bpest, Vl., O-u. 21- 
Tel.: 315-172.

ség lesz. A kötvényeket az azokait átvevő vállalatok a m- kir. 
postatakarékpénztárnál, vagy a pénzügyigazgatóság székhe
lyén lévő m kir, adóhivatalnál köteleseik) zárolt letétbe helyez
ni és azok felett csak előzetes hozzájárulásommal! rendelkez
hetnek.

A  vállalati a tartalékot a beválásában mindenkor ttarto
zik kimutatni és az álami kötvény visszaváltásakor köteles 
hitelt érdemlően igazolni, hogy át felújítás céljából szükséges 
intézkedéseket meglette. Ilyen igazolás hiányában a tartalék 
adókötelessé válik és az üzleti eredménytől függetlenül kerül 
adózás alá, kivéve, ha más célra való adómentes fehaiszná- 
lásra a vállalat előzetes engedélyt nyert, vagy ha a visszafize
tett összegből ujttbb, hasonló célból kibocsátott állatni köt
vényt vásárol.

Meghagyom továbbá a pénzügyigazgatóságnak, hogy a 
vállalatok által árukészleteik kiárusításával kapcsolatban 
vaigy árukészleteik minőségi leromlása esetén létesített után
pótlási tartalék adómentes kezelésének engedélyezése iránt 
előterjesztett kérelmeket az összes kivetési iratok kapcsán 
részletes véleményes jelentéssel mindenkor terjessze fel hoz
zám.

Budapest  ̂ 1943. évi május 25-
A  miniszter helyett: 

Csizik s- k. államtitkár.

GERBEAUD GERBEAUD GERBEAUD
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A fizetéses szabadság szempontjából hat 
hónapi katonai szolgálat esetében is jár 

az illetmény
A 20-100— 1942. Ip. M számú rendelet módosítja a 300— 

1938 számú rendeletet E rendelet szerinti 30. §. első bekez
dő e kimondja, hogy a fizetéses (szabadságra való igény elő- 
fe1 tételeként az 1937 :XXI tc.-'ben megszabott szolgálati idő 
folytonosságát a, munkának katonai szolgálat teljesítése mi
att bekövetkeze t megszakítása abban az esetben >sem érinti, 
ha a megszaki:ás évenként három hónapnál több, de a hat 
hónapot nem haladja meg- A 3S. §. helyébe a következő ren
delkezés lép: „Ha a, fizetéses szabadságra jogot adó szolgá
lati év eltelte után, de még a fizetéses szabadság megadásit 
♦'lőtt a szolgálati viszony megszűnik, a, munkaadó köteles ti 
szabadság tartamára járó illetményt az alkalmazottnak kifi
zetni Ez, a rendelkezést a munkavállaló katonai szolgálatra 
való 'bevonatét) esetében is alkalmazni -kell, még haj ezzel 
szolgálati viszonya nem is szűnik meg. Az előző bekezdésben 
foglalt rendelkezéseket nem tehet alkalmazni abban az eset
ben, ha a szolgálati viszonyt a munkaadó rögtöni hatályú fel
mondásra jogosító okból bontja fel” .

Körlevelek. Legutóbbi közlésünk cita Ipartestületünk el
nöksége a következő körlevelet bocsátotta ki:
17. «z. körlevél

I. A ikávéházak jövedelmezőségének igazolása- II- légoltal
mi tervek elkészítése és beterjesztése. III. Panaszok kávéhá
zakba bejövő virágárusok ellen- IV- Borjúhús árusításának 
megszüntetése. V. Árrendelet végrehajtása.

Mikor szabad táncolni a szállodákban és a kirándulóhe
lyeken A belügyminiszter újra szabályozta a szállodákban ói 
a kirándulóhelyeken tartható táncokat. A junius 2-án hatály- 
ba'iépett rendelet megállapítja a tánc tartására jogositó en
gedélyek kiadásának folté,eleit, majd kimondja, hogy a tánco
kat szállodában szombaton, vasárnap és ünnepnap délután 5 
órától ette fél 11-ig, más napokon pedig délután 6 órától 8 
óráig, kirándulóhely étkezőhelyiségének kijelölt különtermé
ben pdig szombaton, vasárnap és ünnepnap déután 5 órától 
fél 11-ig szabad tartani. Ezeken a táncokofi csak 18 éven fe 
lüliek vehetnek részt. Egyesületek és klubok tagjaik ős ezek 
legközelebbi család tagjai részére táncot' rendőrhatósági en
gedély né'kül rendezhetnek, de dijat nem szedhetnek. Ha a 
tánc tartásáért bárminő címen dijait szednek vagy ha a leg
közelebbi családtagokon kívül mások i« résztvesznek, hatósági 
engedély kell- Az engedély négy hónapra adható ki, de idő
közben bármikor visszavonható közrendészeti, közbiztonsági, 
vagy közerkötesitségi okból.

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

műrostos, rendkívül olcsón!1
W e iS Z , Paulay Éde u. 58 udvarban jobbra.

Az idei liba és kacsa fogyasztásának korlátozása. A m.
kir. közellátásügyi miniszter 104750—194®. K. M számú ren
deletével elrendelte, hogy 1943. szeptember hó 15. napjáig idei 
keítetésü libát és krícsát fogyasztásra levágni necn tszabad- 
A tilalom nem vonatkozik a kényszervágás' ecsetére, az ekként 
levágó!:,; libát, vagy kacsát azonban forgalomba hozni nem 
szabad, azt a tenyésztő caclk saját háztartásában használhat
ja fel.

Kenyérváltójegyek beváltása nyaralók (üdülő közönség) 
részéről. A közellátásügyi miniszter módosította a nyaraló 
(üdülő) közönség éh i miszerellá hsának szabályozása tárgyá
ban kiadott 102-400— 19413'- K. M. szanu rendeleté: oly képen, 
hogy a bárhol kiadott kenyérváltópegyre az egész ország terü
letén __tehát Budapesten, is — lehei sütőüzemekben és ke-
nyérárusifásra üzletkörüknél fogva jogosult egyéb üzletekben 
kenyeret vásárolni. A remidet folyó évi junius hó i-én lépett 
érvénybe és 1943. szeptember 30-án hatályát veszti

A friss tyúktojás legmagasabb eladási ára- A közellátáii- 
iigyi miniszter 106.000. számú rende.erével elrendelte, hogy a 
tojást viszonteladás céljára május 1'5-tcffi kezdve ojafc az a ki
jelölt tojáskereskedő vásárolhat és gyűjthet, akinek a köz
ellátási miniszter a kereskedelmi ín közlekedési miniszterre® 
egyetértve erre külön megbízást ad. A tojásárakat rendeleti
leg szabályozta a miniszter (28.500—1943. K. M-) Budaipesten 
a friss tyúktojás ára a következő: osztályozásán kilónként)
5-40, repedt 5 pengő. Az ország egyéb területén a tojás fo 
gyasztói ára 4-50 pengő kilogrammonként.
Zenészek bejelentése 246.918— 1942. szám.

F. évi szeptember hó 21-én kelti beadványárai értesítem, 
hogy egy zenészt foglalkoztató üzemekben a foglalkoztatott 
egy zenész törvényes rendelkezések hiányában külön bejelen
tés alá nem vonható.

Búd,.,pest, 194'3. január 25 én.
A kormánybiztos rendeletére:

Dr. Garam Jenő s. itt
m- kir. tanügyi főtanácsos, osztályvez.

R A B E K  F E M E N  C ”
oki- gépészmérnök gépgyára

Budapest, Vili, föókay János ucca szám...
S z á l l l i :  Hülőgéposztály telelőn: 138—881.
Linde híitŐJÖppRl felszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése
ket, önműködő spechtlizókat, hűtőkamrákat stb-

Gechter és Kiülne habverő, cukrász- és csokolá<iótpari gépeket
Seliastlan Wanz elektromos automatikus cukrász* és péksütő- 

kemencéket.
Belier dagasztógépeket.
Tarro automalikus edénymoaógatógépeket stb. stb.

K(ÖT|«3W d ssas»© n tas A rej& nlatot I önműködő edénymosogató
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keserülikör különlegességet hozottl forgalomba. Ajánljuk kar_H Í R E K
Előljárósági ülés.

A szokásos — junius havi — előljárósági iil6$ f. é. jú
nius hó 23-án (szerdán) déli 1 órakor fog a testület, tanács
termében megtartatni. A napirenden lévő aktuális kérdésekre 
való tekintette! kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai minél 
nagyobb számban vegyenek azon részt, annál is inkább, mint
hogy a nyár folyamán rendszerint előljárósági ülést nem tar
tunk.
Gyászeset.

Patat Lajost, testületünk közbecsülésben ál'lló érdemes 
alelnökét gyászeset érte. Felesége Patat Lajosné sz. Schweiz- 
pacher Mária m* hó 29-én boldog házasságának 18. eveben 
hosszú szenvedés után elhunyt- A temetés május 31-én ment 
végbe a Kerepesi-temetőben óriási részvét mellett. Azon a 
testület, elnöksége küldöttséggel vett részt és a ravatalra ke
gyelete jeléüe koszorút helyezett. Igaz részvéttel osztozunk al- 
elnökünk gyászában.
Kitüntetés.

Magyarország Főméltóságu Kormányzója Marenchich Ottó 
kormányfőtanácyos-vezérigazgatónak ,a Nemzetvédelmi Ke
resztet adományozta. Igaz örömmel gratulálunk.
Kartársait!!

A Putnoki likörgyár ,,GyomorbaráP‘ elnevezéssel hateai 
gyógynövényekből párlás utján előállított kellemes zamatu

társainknak, tegyenek próbnrendélésiti, hogy meggyőződjenek 
az áru kitűnő minőségéről. A gyár teílefonszáma: 189- 733. 
étt 185—3G5.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat, 

hogy valódi GESSLER ALTVATER helyett más gyártmányú 
Altvatert sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg. 
bői, sem 'más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

Kartársaínk figyelmébe
ajánljuk Weiss János ujverbászi likőr- és rumgyáros bor. és 
szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított é.-> 
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Kupicás borát, likőreit, 
Brandyját Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbász: 
58. és 78. sz.

ü j telefon: 426—117.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183 439- — Üveg és p o rce llá n

lj

N A G Y  IGNÁC SSK T SSr
BUDAPEST, ¥11., KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u. m .: borszivatlyuk, 
szürőgépek, palackok, paraladugók, címkék stb. 

‘ Telefon : 423-329, 423-363.

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

egész évre 30-— pengő.

Szerkesztésért és kiadásért felel:
Meggyes István,

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

Kristály ásványos forrásvíz csak ént Lukács védjeggyel eredeti
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