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IX. évfolyam
A Budapesti Kávésok Ipartestületének hivatalos lapja 
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E m l é k e z t e t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .

Julius 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér máso
dik részlete.

Julius 5-ig befizetendő a beruházási hozzájárulás ne
gyedik részlete.

Julius 5-ig befizetendő a családvédelmi pótlék járulék 
Üli. negyedévi részlete,

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

Megjelent a
■ Kávésipari Tájékoztató

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

testület Irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

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

Ára; 3-50 P,

A Vendégiátóipari Korlátozások J. 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 Vendégiátóipari Korlátozások és pótlékai toapha. 
tők a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P.

Julius 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
julius havi forgalmi adóátalányukat.

Julius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti és pó'tadó.

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

!EI*ljáróségi ülés
1943. julius 23.

Az év első fele véget ért és a junius havában megtartott 
előljárósági ülés lezárta ezt az időszakot- Ha a megtartott 
elől járósági ülések feljegyzéseit lapozzuk, meglátjuk a! hábo
rús idők nyomait és mindazokat a problémákat, amelyeket a 
rendkívüli idők vetettek fel. Ezek igy vannak a háborús idők 
óta és számolnunk kell azokkal egyelőre a jövőben is.

A junius 23uiki ülésen a következők jelenlek meg:
Kövessy Géza elnök, Ottó Dezső a leintik' dr. Kállay Al

bert, szf. főjegyző, iparhatósági biztos, Jovics Jenő, Lendvai- 
József, Manninger Ferenc, Maróthy Gyula, vitéz Miklós Jó
zsef, Paulin Lajos. dr. Szász Elemér, Slezák József, 'Színre- 
kovszky Tibor, Szlavek Károly,' Tihapiéry Kálmán, br. Was- 
mcr Gusztáv előljárósági tagok és számvizsgálók; dr. Havas 
Nándor főjegyző; Meggyes István aljegyző jegyzőkönyvve
zető.

Elmaradásukat kimentették: Szabó Samu, Patat Lajos, 
alelnökök, Ábrahám István, Kass Béla, Mayer Rezső. Sághi 
István és Szmola Hugó.

Az elöljáróság ülését Ottó Dezső aleln'ök nyitotta meg, 
bejelentve, hogy Kövessy Géza elnök hivatalos ejárás miatt 
csak az ülés folyamán fog megjelenni. Bejelentette a kimen, 
(léseket és a jegyzőkönyv hitelesítésére vitéz Miklós József és 
Tihaméry Kálmán előljárósági tagokat kérte fel,

Bomut a Itatott az 1943. május 27-én megtartott elől,járó- 
sági ülés jegyzőkönyve, mely észrevétel nélkül helybenhagya. 
fott.

Főjegyző' emlékezeti meg a Kormányzó Ur öfőméltó- 
sága 75. születésnapjáról, melyet a magyar nemzet minden 
tagja hódoló jókívánságokkal ült meg. Az ünneplésből testü
letünk i»« kivette részét. Javasoljai, "hogy ez ünnepnapot az 
elöljáróság a magyar kávésipar mélységes hódolatának és 
hálás jókívánságainak megörökítéséül asz ülés jegyzőkönyvé
ben örökítse meg.

Az elöljáróság, helyéről, felállva, egyhangú, lelkesedés
sel hozzájárult az indítványhoz.
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Dr. Kállay Albert főjegyző 4 segédvizsgát tett tanoncot 
<Ée pedig: Babits József. Bognár Károly, Goldstein Andor és 
Zipresz Györgyöt avatta segéddé. Beszédében felhívta é-s f i 
gyelmeztette a további tanulás és önképzés fontosságára, a 
szakmai ismeretek cu nyelvtudás gyarapítására', valamint a 
vendégekkel való udvarias bánásmódra, melynek a vendég
látó iparban fokozott fontossága van- A beszéd végén kiosz. 
tóttá a segédleveleket cu a munkakónyveket.

Az iparban eló'fordult változások a következők voltak: 
(jzv. Brett Józeefné iparát, özvegyi jogon folytatja. Ger

gely Miklós iparengedélye megszűnt.
Főjegyző jelenti, hogy a legutóbbi előljárósági ülés óta 

iparunk körében a következő gyászesetekről szereztünk tu
domást:

Patat Lajos alelnök neje, szül- Schweizpafcher Mária úr
nő május 29-én elhunyt;

Glaser Lajos testületi tagunk f. é. juniuu 11-én;
Rozsnyay Lajos, Rozsnyay Sándor és neje fiai junius 16- 

hn elhunytak. Az elnökség a gyászoló családoknak a testület 
részvétét fejezte ki.

Az elöljáróság őszinte fájdalmát fejezi ki a gyászesetek 
felett és j; részvétnyilatkozatokhoz hozzájárult

Bemutat tatot t a budapesti m, kir. honvéd városparancs
nokság junius 17-én 5582, sz. a. kelt megkeresése- amelyben 
a junius 28-ár. megtartandó, „Honvéd nap’ 1 minél méltóbb 
megünneplésére kéri fel a testület tagjait.

Az elnökség az átirat másolatált- teljes szövegében körle
vélben megküldte a testület minden egyes tagjának, azzal a 
felhívással, hogy az abban kifejezett hazafias és nemzed 
gondolatot igyekezzenek minél teljesebb mértékben szolgálni 

Főjegyző jelenti, hogy at testület mestervizsgáló bizottság
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NATIONAL
és egyéb ellenőrző pénztárgépek, 
speciális üzeme - Karbantartás, Javí
tás összes ke llékek , e lad ás, vétel, 

csere.

MonheltJános “Se,”
Budapest, III.; Lajos*u. 107,

Telefen: 3 6 2 -7 6 1.

ga f- é, junius 4-én mestervizsgát tartott, amelyen 9 jelölt 
f.ikeresen vizsgázott.

A szakirányú tanonciskolának 1942— 1943. évi tanévéről 
I zóló jelentés 'beterjesztetett: azzal, hogy a: tanévet junius 
11-én évzáró vizsgával fejezte be, melyen a tanulók készült, 
sége és jó feleletei igazolták az ibkola sikeres munkáját. A 
jó előmenetelő talnulóik jutalmazására az elnökség pénz- és 
könyvjutalmakat utalt ki, ezenfelül Iíövessy Géza elnök és 
,1'ihaméry Kálmán elöljárósági tag külön- jutalmakat adomá
nyoztak a kiválóbb növendékeknek1.

Az elöljáróság a jelentést tudomásul velte azzal, hogy az 
iskola igazgatójának és tanári karának köszönetét és elisme
rését fejezi ki.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban bemutat látott az IPOK 
15. sz- körlevele, melyben az ipartestületi tanoncotthonok fel
állításának szükséget ségére hivta fel a testületek figyelmét.

Kállay Albert főjegyző a tanoncotthonoík! felállítását he
lyesnek és szükségesnek tartja, azonban az csak úgy valósít, 
ható meg, ha azokat egy központi szerv, mint p. o, az IPOK 
kezdeményezi és létesíti. A  kávés ipartestület kis tag- és 
tanonclétszámánál fogva ilyen tanoncotthont a jelen viszo
nyok között nem tudna/ létesíteni.

Többek felszólalása után az elöljáróság teljes mértékben 
magáévá teszi iparhatósági biztos felszólalását.

Főjegyző jelenti, hogy a f  ,é. junius 21-én megtartott 
IPOK-napon értesültünk a f. é. julius 1-én életbelépő munka, 
bérrendezés, illetve munkabérpótlék tervéről. A tervezetet is
mertette,

Dr. Szász. Elemér rámulat arra, hogy egy nemrég meg 
nyilt dunmparti üzlet túlzott fizetéseik Ígéretével a megle,vő 
személyzetet régi helyéről kiemeli és a béreket felhajtja.

Szlávok Károly a mtllékjövedlemmel biró takarítónők 
helyzetét kéri tisztázni.

Iíövessy Géza elnök megérkezett és az ülés vezetését át
tette.

Tihaméry Kálmán tekintettel! a már önkéntesen meg
adott béremelésekre, az emelés határának megszabását kéri

Szmrekovszky Tibor: egyes kategóriáknál nincs meg
szabva a; minimális munkabér.

Főjegyző a felvetett kérdésekre a felvilágosítást meg
adja, azzal, hogy a kiadandó rendeletét, ate elnökség körlevél, 
ben fogja a testület tagjaival közölni,

A tojás és baromfi ellátás ügyében tartott kamarai érte
kezletről Iíövessy Géza elnök számolt be- Ez alkalommal a 
vendéglátóipar az önálló beszerzés megengedését kérte.

A cukorkontingens felemelése tárgyában az elnökség 
újabb felterjcuztésteel fordult a kereskedelmi minisztériumhoz.

Elnök jelzi, hogy e kérdés kedvező elintézése a cukorter. 
més eredménytől függ.

A hüvelyesek kiutalása tárgyában, valamint a kávéházak-

L i  „ S á r i n á l ! "  M i l a n o
többszörösen kitüntetett eredeti

ESPRESS® Eiáv'tőzők és EsSvödsrálók.

Magyerországi vezérképviselet:
Henrin Riclrirdnö, V!, Benczúr u. 7. T.: 225-381.0
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™ vonatkozó légoltalmi intédded&ek végrehajtása tárgyában 
tíz olnotoíeg körlevelet bocsátott lei

A légvédelmi intézkedések kérdéséhez többen szólaltak 
fel. mire d iók  közli, hogy ezeknek az intézkedéseknek végre 
hajtása, mar régebben kötelező volt. _  aZ0kat már végre kel
lett volna hajlani.

4  êilíl^é rendelkezések betartása céljából az elnökség 
ellenőrzést vezeteti be, melynek eredményekén az iparteutü- 
jeti szók junius 9-én ülést tartott, amelyen 5 ügyben hozott 
határozatot,

Paulin Lajos szóvá teszi, hogy minden ellenőrzés dacára 
vannak kavéhazak, ahol délután tejeskávét szolgálnak fel! 
Arra kéri elnököt, hogy a visszaélések megállapítása esetén 
az illetőktől vonják meg a tejellátátet.

Elnök kijelenti, hogy az ellenőrzéseket foytattatja és to. 
\ alibi visszaélések esetén nemcsak az ipartestületi szék dön
tését kéri ki, hanem az illetékes hatóságok előtt « feljelentést 
megteszi és a tejellátás megvonása iránt javaslatot fog tenni

Az auíótaxik használata tárgyában 'felterjesztéssel for
dultunk  ̂a, kereskedelmi minisztériumhoz, amelyben a taxik 
várakozásig idejének meghosszabbítását kértük.

A kavéházakban és vendéglőkben eló’fordulő lopások meg
akad alyozása tárgyában a kereokedelm. és iparkamarában 
tartott értekezleten testületünk is résztvett.

A székház kéményseprő' járdájának javításához az elöljá
róság hozzájárult.

Ugyancsak hozzájárult az elöljáróság ahhoz, hogy a 
székház tűzbiztosítása 1,000.000 pengőre felemeltessék.

Az iparhatósági biztost megillető kártérítés kiutalását az 
elöljáróság jóváhagyta.

Az elrendelt padlásbontás költségei 600 pengőt tettek ki. 
Az elöljáróság a kiutaláshoz hozzájárult.

Több tárgy nem lévén, elnök iaz elöljáróság ülését bere- 
fcesztette.

Tanonciskolánk évzáró ünnepe
Tanonciskolánk f, é- junius 11-én tartotta évzáró vizs

gálatát-
Az ünnépélyes évzárón megjelentek: felsőörsi Kövessy

Géza ipartestületi elnök. Manninger Ferenc, Szmrekovszky 
Tibor és Tihaméry Kálmán elől járósági tagok, Makacs Litván 
kávésmester. Karph Richárd, a Főpincérek1 Országos Egye
sületének képviselője, Einzig Sándor szerkesztő, dr. Havas 
Nándor főjegyző. Meggyes István aljegyző és a tanuiók hoz
zátartozói közül számosán.

A ,.Magyar Hiszekegy’’ el imádkozása után Marton Jó
zsef, a szakiskola igazgatója,, az iskol'év eredményeit össze
foglaló beszéddel nyitotta meg az évzáró vizsgát és ünnepélyt

Azután a tanulók úgy a közismereti tárgyakból, mint a 
szaktárgyakból feleltek a nekik feladott kérdésekre, majd 
bemutattak egy felszolgálási jelenetet, német nyelven.

Az eredmény meglepő előrehaladásról tett tanubizonysá. 
got. Meglepőnek kell mondonunk az eredményt, mert a hábo
rús viszonyok következtében a tanonctartó főnökök igen sok 
esetben kérték ki a tanoncokat az iskolától, mihez az igazga
tómig a •;zakmunkáshiányra való tekintettél a tanitás érde
keinek szem előtt tartásával méltányos esetekben hozzájárult. 
Az a körülmény, hogy a hosszú szénszünet után a második 
félévben ugyanezen indoknál fogva a tanoncok heti három
szori iskolalátogatása heti két napra csökkentetett, fokozott 
igényeket támasztott a tantestület és a tanulók munkatelje, 
sitményéve] szemben, hogy az előirt tananyagot mégis d  
lebetelt végezni- Ezért mondjuk az eredményt meglepően 
jónak.

Miután a tanulók szavalási készeégükröll '> < 
wágot tettek, feloőörsi Kövessy Gézái elnök az arra érdemes 
tanulók közt szétosztotta a szokáöou évvégi jutalmakul.

Az ipartestület adományából Dukai Góza II, o. tán. 10 P, 
Friedmann László II, o. lan. 10 P, Bognár Károly és Zipresz 
György IV. n. lan. 20—20 P-t, Beviláqua és Mázsáty: Pest. 
budai kávéházak c. müvét Roth Árpád IV. o. és Szalmy Ernő 
III, o. tan.. Mazsáry Béla: Az italméréö gyakorlata c. müvét

K o n y h a r u h á k ,
törülközők, lepedő, felmosóruhák stb. »6H» 

mürostos, rendkívül olcsón
W ©ÍS2, Paulay Éde u. 58. udvarban jobbra.
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4 <7/ / a  v / t a e  e s  egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
pedifí  ̂Brizsák Miklós és Friesel Antal II. o. tan, kapták.

Felsőörsi Kövessy Géza ipartestületi elnök adományából 
3udai Pál I. o.. Richwalszky Miklós II, o. és Roth Árpád IV 
o. tan. 10— 10, Szalura Ernő III. o. tan, 20 P-t kapott.

A Budapesti Kereskedelmi és. Iparkamara kitüntető bronz 
lérmét és elismerő oklevelét Bognár Károly IV. o. tan, nyer
te el.

A Főpincérek Országos Egyesülete ajándékát: töltőtoll
£s töltőiről), Szimhár Sándor III. o. tan, kapta-

Tihiiméry Kálmán előljárcsági tag három tanonca jutal
mazására 60 P-t adományozott, ezt egyenlő részekben Fricd. 
mann László és Horn László II. o. és Zipresz György IV. o. 
tan. kapták.

Felsőörsi Kövessy Géza elnök buzdító zárszavai után az 
ünnepély a Himnusz eléneklésével ért véget.

Ipari ügyek
Körlevelek.

Legutóbbi közlésünk óta ipartestületüuk elnöksége a 
következő körleveleket, bocsátotta ki:

18. sz, körlevél: Hüvelyesek kiosztása.
19. sz. körlevél: Húsfogyasztás bejelentése.
20. sz, körlevél: Honvédnap megtartása, munkabérek be

jelentése, kenyér- és lisztadagok felemelése.
Tejtilalom betartása. Az ipartestület elöljáróságának ha. 

tározata folytán a délutáni tej tilalom ellenőrzése állandóan 
tart. Nyomatékosan felhívjuk Kartársaink figyelmét arra, 
hogy azok ellen, akiknek üzletében a tilalom megszegése meg
állapítást nyer, a testület, a legmesszebbmenő mértékben el 
fog járni és a lejellátás redukálására, illetőleg megvonására 
javaslatot tesz.

Munkások alkalmazása. Több oldalról értesülünk, hogy 
egyes — főleg újabb — üzemek, munkásaikat olykép alkal- 
mazák, hogy azokat magasabb bér ígéretével munkahelyeik
ről kiemelik. Minthogy ez az eljárás a kartársi szolidaritás 
és üzleti tisztesség szabályaiba1! ütközik, felhívjuk Kartársa
inkat. hogy ettől az eljárástól minden esetben taritózkodja- 
uak. Állásban levő munkavállalót csak akkor alkalmazzanak, 
ha a munkaviszony megszűnéséről előzőleg meggyőződtek.

Munkaviszony bejelentése és kijelentése. Ez alkalommal 
felhívjuk Kartájaink figyelmét, hogy a belépő uj alkalma, 
zott munkakönyvét 8 napon belül a belépés napjának feltün. 
tetősével okvetlenül küldjék be irodánkba bejelentés végett, 
úgyszintén a kilépő személyzetnek tudomására kell adni. hogy 
munkakönyvével — kijelentés végett — a kilépéstől számí
tott 8 napon belül ugyancsak jelentkezzék irodánkban.

Sváb* Rusznibogár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egér és pal- 

... , .^kány elleni karbantartását.
WonSch wÉidaSiat
KucSapest, Itf., Királyi S»áS-u, 13 b.

Te?: 189 589

Értelmiségi alkalm azottak bejelentési 
kötelezettsége

Az Értelmiségi Munkanélküliség ügyeinek Kormánybiz
tossága a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara utján fel
hívja az érdekelteket, hogy a zsidótörvény végrehajtásáról 
intézkedő 7720— 1939. M, E. ez. rendelet 41, §-ában meg
szabott évenként kétszer, január és julius havában esedékes 
bejelentési kötelezettség mindazon munkaadók részéről, akik 
értelmiségi munkaköri) alkalmazottat foglalkoztatnak, váltó, 
zallanul továbbra is fennáll, függetlenül attól, hogy a mun
kaadó vállalkozásában az 1939. évi IV. te. rendekezéseit már 
végrehajtotta, vagy kizárólag nemzsidónak tekintendő mun
kavállalókat foglattkoztat. Ennek megfelelően minden mun
kaadó köteles az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott al
kalmazottainak személyében, munkakörében és illetményei
ben beállott változásokat a rendelethez mellékelt: minta sze
rint z 1943. julius 31. napjáig továbbra is bejelenteni.

Ha változás az illető félévben nem volt, ezt kell a fen
tebbi időben bejelenteni-

I  m. kir. RözaSlálásögyi miniszter 22007— 1943. 
K. M. számú rendelete a budapesti és hudaPest- 

környéki müjégárak megáiiaPitása tárgyában
Budapest, 1943, június 19-én.
A 9-280—1941, M. E. számú rendelet 1. § ában foglalt 

felhatalmazás alapján a következőket rendelem:
l. §, A jelen rendelet hatálya kiterjed a Budapest szé

kesfőváros. Budafok, Kispest, Pestszenterzsébet, Rákospa
lota és Újítod megyei városok, továbbá Albertfalva, Békás
megyer, Csepel, Mátyásföld. Pestújhely. Rákoszenlmihály, 
Sashalom és Soroksár községek területén müjég gyártásával 
és forgalombahozataláva! foglalkozó üzemekre (mü.jéggyá- 
rnkra) és a müjégkereskedőkre,

2- §. (1) A sörgyárak müjéggyárai és a soroksári mü- 
jéggyárak az általuk előállított és forgalombahozott miijég
nek viszonteladók részére történő eladásánál gyártelepen át. 
véve 100 kg-onkint legfeljebb 2-55 P eladási árat, fogyasz
tók részére egy táblánál (25 kg-nál) nagyobb mennyiségbe)) 
történő eladás esetén gyártelepen átvéve 100 kg-onkint leg
feljebb 2.60 P eladási árat számíthatnak.

(2) Az (1) bekezdés-ben nem említett budapesti és buda- 
pestkürnyúki müjégyái’alc a müjégnek viszonteladók részére 
történő eladásánál gyártelepen átvéve 100 kg-onkint legfel
jebb 1.80 p. közvetlenül a fogyasztók! részére —  egy táblá
nál (25 kg-nál) nagyobb mennyiségben történő eladásnál —
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gyártelepen átvéve 100 kg-onlkint legfeljebb 2.85 P eladási 
árat számíthatnak,

(3) Egy táblánál (25 kg) kisebb mennyiségű müjég 
legmagasabb eladási ára a jelen rendelet hatályai alá tartozó 
minden jéggyárban gyártelepen átvéve 100 kg-onldnt 3.10 P.

(4) A müjégyárak és a müjégkerestkedők által á fo
gyasztóhoz szállított müjég legmagasabb eladási ára utcán 
vagy a vevő üzlethelyiségében átadva, mennyiségre való te
kintet nélkül 100 kg-onkint 4.50 P.

(5) A müjégikereskedő üzlet- vagy raktárhelyiségéből 
eladott müjég legmagasabb eladási ára kg-kint 5 fillér.

(6) A fogyasztó lakásába szállított müjég legmagasabb 
eladási ára kg-onkint 7 fillér

3. §■ (1) Budapest székesfőváros területén belül hegyvi
dékre történő szállításnál, továbbá a müjéggyár telephelye 
községének (városának) közigazgatási határával közvetlenül 
szomszédos községbe (városba) történő szállításánál a. 2. §. 
(4) és (6) bekezdésében foglalt eladási árakhoz 100 kg-on
kint legfeljebb 40 fillér, hegyvidéki, illetőleg távolsági pót- 
dij adható hozzá-

(2) Távolabbi községekbe (városokba) történő (szállítás
nál a 2. §, (4) és (6) bekezdésében foglalt eladási árak 100. 
kg-onkint legfeljebb 60 fillér távolsági pótdijjal növelhetők-

(3) A 2, §-ban megállapított árakat az (1) és (2) be
kezdésben említett pótlékokon felül1 más címen növelni nem 
Szabad,

4. §■ (1) Az ebben a rendeletben megállapított jégárak 
az 500— 1942, P. M. számú rendelettel megállapított forgal- 
miadóváltságo-t magukban foglalják,

(2) Az eladott jeget minden ecsetben le -kell mérni.
(3) Az 1939. augusztus 26'. napján érvényben volt fize

tési és eladási feltételeik! továbbra! is változatlanul érvényben 
maradnak.

5. §' Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba 
s ezzel a 87,600— 1942. K. M. számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1943, évi junius hó 12-én.
A miinszter helyett: 
dr. Jakabffy Károly sk. 

államtitkár.

a m. kir. közellátásiisvi miniszter 25 800-1943. K. M. 
számú rendelnie a szinméz legmagasabb árának meg

állapítása tárgyában.
A 9.280— 1941, M. E, számú rendelet 1. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján a 'következőket rendelem:
1. §. A szinméz legmagasabb fogyasztói ára: < 
Budapesten 6-— P/kg, az ország egyéb területén 5.40 P.
2. § (1) A kiadagolt méz legmagasabb fogyasztói ara

az 1. "s-b;.n megállapított árnál a következő ártöbblettel ma
gasabb;

Egész kg-os üvegben kg-onkint 10 fillér,
Fél kg-cs üregben kg-onkint 12 fillér

Negyed kg-os üvegben kg-onkint 24 fillér
Nyolcad kgos üvegben kg-onkint 40 fillér

1/Mhdzto id'áfa&H

V endéglősök , kávéh&stulajdonósok. Terrnszaik 
kivilágítására vegyék a m. kir, Honvédé mi Miniszter 

104.7o7/Eln. 35-911, sz, rend, eng. szabadalmazott
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U  1W B  M  iRúNYFÉNYBURdl
Árai drb-ként 3-50 P. Kapható: Gerő Sándor, 

műszaki negyk.-nél. Bpe?t, Vi , Ó-u. 21. 
Tel.: 315-172.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított ártöbblethez az 
üvegbetét összege — mely az üveg beszerzési áránál leg
feljebb 20 százalékkal lehet magasabb — külön hozzászámít
ható.

3. §t Ez a rendelet kihirdetésének! nalpján lép hatályba; 
hatálybalépésiével a 61.600— 194:2- K. M. számú rendelet ha
tályát veszti.

Budapest, 1943, évi junius hó 15-én.
A miniszter helyett: 

Dr, Jakabffy Károly sk. 
államtitkár.

H Í R E K
Halálozások. Glaser Lajos ipartestületi tagunk, a Melin

da; kávéház és étterem bérlője, f. é, junius 11-én, élete 44. 
évébenel hunyt. Temetése junius 14-én ment végbe a rákos
keresztúri köztemetőben. Elhunytét özvegye és rokonsága 
gyászolja, — Rozsnyay Lajos — Rozsnyay Sándor és neje, 
az Arizona mulató tulajdonosainak fia, f. é, junius 16-án, 29 
éves korában elhunyt. A szimpatikus és közkedvelt fiatalem
ber tragikus elhunyt át szülei, özvegye és sdk barátja! és tisz
telője gyászolják. Temetése óriási részvét mellett ment vég
be a kerepesi-uti temetőben.

<m h h bbB 3B B

ujBWMuantuarnmtBani
h o r d ó s  é s  p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k
üroda : B U D f t P E  SfeT ,  V., 2 R I  N Y 5-u. 7.

Telefon: 181-214
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Megjelent mesterségünk szakismereteinek kézikönyve, 
melyet Bokros Lajos és dr, Pelz Béla! szakiskolánk előadói 
állítottak össze és a melyhez felsőörsi Kövessy Géza, ipar
testületi elnök irt, előszót. Több évtizedes hiányt hivatott pó
tolni ez a „Vendéglátóipari szakismeretek" cimü könyv. Kap
ható az Ipartestület irodájában ét? Bokros Lajos szakelőadó
nál (V,. Kresz Géza-u. 37-a) a vételár előzetes beküldése 
vagy utánvétellel in. Ára 12.— P.
Kartársak!!

A Putnoki likörgyár ,,Gyomorbarát’1 elnevezéssel hazai 
gyógynövényekből párlás utján előállított kellemes zamatu 
keserűdkor különlegességet hozott forgalomba. Ajánljuk kar
társainknak, tegyenek próbarendelés1;;, hogy meggyőződjenek 
nz áru kitűnő minőségéről. A gyár te'tefonszáma: 189—733- 
ói 185—365.

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- 
hői, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

Iíartársaink figyelmébe
ajánljuk Weiss 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.

A Zwack likörgyár elsőrangú likőrjén és Unicumján 
kívül kitűnő minőségű Gin-t, whisky-t és Wodká-t is gyárt.

Uj telefon: 426—117.

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

Ví EZÖGYAM PEZSGŐGYÁR
VI ,. Almássyutca 3. Telefon 423-594.— CASINO — FOR-YOU

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Ifi. GrünwaSd Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és p o ree llán

S NAGY IGNÁC cifckek raktára**
BUDAPEST, m ,  KánOLV KÖRÚT 9 .

| Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u m .: borszivdltyuk, 
szürőgépek, pnlexk.ok, pnr/dödugók,címkék stb.

! .Telefon: 423 329, 423-343.

Előfizetési di'j:
Iparteslülcti tagok részére tagsági dij fejében, előfizeiőkm 

egész évre 30.— pengő.

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Meggyes István

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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