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NE FELEDKEZZÉK MEG, H O G Y  . . .
Február 5-ig megfizetendő az 1942. évi I, negyedére 

(február) esedékes iizletbár első részlete.
Február 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 

m. kir. Pénziigyiguzgatóságnál kávé és tea készleteiket azok, 
akinek 1939. évi október 8-án készletük volt és ez egész
ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem 
rótták le.

Február 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokioládégyurma 1942, január 31-iki készletét.

Február 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell kül
deni a „Havi bejelentési jegyzék”.et.

Február 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lövi) aávéházak vigalmi adója.
J) . . . . .

Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Talefon: 228-458. Sürgönyeim : Köztej.

350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
„KÖZPONTI1 néven 

a kiváló minőségű ismert 
PASZTŐRÖZÖTT kanna 

éi palack t®J** 
HA9TEJSZINT KÉVÉTEJ 

SZINT. TEJFELT 
PASZTŐRÖZÖTT CSE
MEGEVAJAT YOGHUa- 

TO T
KRÉMSAJTOT itb.

TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet téri kioszk

V. Berlini tér 9,

VI. Teréz krt.32,

V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

Február 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik nem
tagjai az adóközösségnek.

Február 15-ig kell beadni a balesetbiztosítási járulék
kivetés céljára szolgáló vallomásokat.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek 
iránti kérvények. ,

Február 20_ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
február havi átalányukat megfizetni'.

Február 25-ig befizetendő a személyzet illeményeiből 
'levont kerelseti. külön., rokkant ellátási és hadfelszerelési
alót.

Február 28-ig be kell nyújtani a kereseti, jövedelmi és 
vagyonadó vallomásokat.

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIE'ARI ÉVKÖNYV 

1941. évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Elöljárósági ülés
1942. ja n u á r  22.

Az 1942 év első elöljárósági ülésének napirendje ar
ról tanúskodik, hogy az ipartestület munkája teljels erővel 
folyik. A  rendkívüli idők minden napja egy-egy aktuális 
kérdést vet fel, amelynek megoldása, ismertetése a kar- 
társakkal való közlése az érdekképviselet feladata.

Az elől járósági ülésen megjelentek:
Kövessy Géza elnök, dr Iíállay Albert szív, főjegyző, 

iparhatósági biztos, Szabó Samu alelnök, Boros Attila, Ge- 
bauer Béla, Grosz Ödön, Klauber József, Kraszner Meny
hért, Lendvai József, Patai Lajos, dr. Strausz Vilmos, dr. 
Szá«z Elemér, Wcingruber László előljárósági tagok és 
számvizsgálók, Dr. Havas Nándor főjegyző, Donáth Andor 
aljegyző, jegyzőkönyvvezető,

kövessy Géza elnök az elöljáróság ülését d. u. 1 órakor 
nvitottn meg. Az újév alkalmából szeretettel^ üdvözölte az 
Zárhatósági biztost, valamint az elöljáróság tagjait, A 
•jegyzőköny hitelesítésére: Borosa Attila és K ^ zn e r
Menyhért előljárósági tagokat jólölte ki. Majd bejelentette, 
hogy Mészáros Győző díszeinek, vitéz Portba Gyula aHnok,

Wmm
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Pauiin Lajos, Baucr György és Bokros Lajos elmaradásig 
kát kimen lelték. ✓

Bemutatta tott, az 1941. december 17-én tartott elöljáró.
sági ülés-! jegyzőkönyvei, mely megjegyzés nélkül helyben, 
hagyatott.

Főjegyző jelentette, hogy a legutóbbi előljárósági ülés 
óla iparengedélyt kaptak és a tagok közé bekebrlieztottelk: 
Mienk lkávéház (kft, (V ili, József körút 29.), Bak Károly 
(Aranypók, V i l i  Rákóczi m 15.), Tárnái István (Móló, 
IV. Fóvám.tér 2—3), Evetovics János és Nedecvári János 
(Moulin Rouge, VI, Nagymező a, 7.), Gíirtner József és 
Dangl Ferenc (Westend. VI, Teréz körút 44.), Jankovits 
Ágoson (Hargita. VT. Nagymező u, 22.)

rparengedélyükrö 1 lemondottak; Magyar Falu Varieté 
kft. (Magyar Falu, V ili, Rákóczi ut 1©,), Lenkey Józselfné 
(Lenkey, VI, Lehel u 49. j Konti Ödön és Gerő Áron (VI, 
Podmaniczkv u 8 )

A  bejelentést az elöljáróság tudomásul vette, 
i Bemutathatott (Gál íAmoild1 Oeveile, melyben bejelenti, 

hogy üzletét átadta, minek folytán a testületben viselt 
elöljárói és házgondnoki megbízatásáról lemond.

Az elöljáróság elnök indítványára sajnálattal veszi tu
domásul Gál Arnold lemondását, hálásan emlékezik meg 
az (évtizedeken, át folytatott crdelmiels munkáról, ame
lyet mint az ipartestület előljárósági tagja, majd alelnöke 
és a testületi székház gondnoka az ipar szolgálatában telje, 
sitett. Az iparűzéstől való megválása alkalmából az elöljá
róság a testület köszönetét fejezi ki, —  ezt az érzését és 
háláját az ülés jegyzőkönyvében örökíti meig és erről Gál 
Anml.dot megfelelően értesíti.

Kőbánjai Polgári SerHfode
gyártmánya

S Z E N T  
I S T V Á N
CSALÁDI SÖR
t l/a iteres 
zárt palackokban

N ATIO N AL
és egyéb ellenőrző pénztárgépek 
speciális üzeme ■ Karbantartás, Javl- 
tás, összes kellákek, eladás, vétel, 

csere.-

MonhaltJánosmm.“í.Vz
Budapest, III., Lajos-u. 107.

________________ Telefon: 362— 761._________ _ _—— —— — 1—— ■ 1 ■
A  székesfőváros polgármesterének 1942. január hó 9-én

512,388— 941. sz, a, kelt határozata, melyből az ipartestület
ügy. és vagyonkezelése tárgyában megtartott vizsgálat
eredményét közli, felolvadtat ott azzal, hogy a határozatben
foglalt utasításokat az elnökség haladéktalanul végrehajtja.
Tudomásul vetített,

A  szilveszt:,ri menük tárgyában kibocsátott (körlevél 
tudomásul vétetett és irattá rosta totl,

A  székesfőváros polgár,mestere általi kezdeményezett 
népruházati akcióra a kar társak figyelmét az elnökség a 
szaklap utján hivta fel.

Az éjjeli villamosközlekedés fenntartása, illetve süti. 
lése tárgyában beadott eleterjesztésűn érkezett, —

valamint a zenészközvetités szabályozása tárgyában kelt 
polgármesteri learatok bomurattattak és tudomásul vétettek! 
azzal, hogy azok a  szaklap legutóbbi számában h  közzé- 
tétettek.

Dr Strausz Vilmos a villamos áram megdrágulását 
teszi szóvá, — Nemcsak az eddig tngedljiDyiezeltt tartifaked- 
vezméniyelc vonattak el, de az áram egységára is 25 száza
lékkal ffnemeítetctt.

Elnök közli, hogy ez az intézkedés már a múlt év fo. 
1 várnán lépett életbe, amikor % testület a polgármester úr
hoz fordult, aki azonban a fennálló rendelkeizésekre és a 
súlyos viszonyokra való tekintettel nem találta teljesiiitbritő- 
mk. A  legutóbbi áramdíjemelés pedig az egéfez vonalén ér. 
vényealftetsitt.

A zsirváltójegyok forgalomba,hozatalával kapcsolatos 
rendellk-'zéseket a testület részleges köti évéi bon hozta a 
kartársak tudomására.

Főjegyző nyomatékosan felhivja a testület tagjainak 
figyelmét arra, hogy a zsirváltójagytiklcel kapcsolatos ren. 
delkr zéseket szigorúan tartsák be.

A buslalan napokra, étlap korlátozásokra vonatkozó, 
valamint a kenyér, liszt és tészta váléójagvck forgalmára 
vonatkozó rendelkezések végrehajtása tárgyában ugyancsak 
körlevelekkel informálta a tagokat az elnökség.

Elnök célszerűnek vélné, hogy ne- csak a kartársakat f i
gyelmeztessük a rendelkezések betartására, de megfelelő 
formában a közönséget is kérjük fe l arra, hogy támogassák 
a kávésokat a rendeletiek végrehajtásában.

Dr Kállay Albert főjegyző az elszuniét helyesli, miire az 
elöljáróság ahhoz egyhangúlag hozzájárul és annak végre
hajtását az elnökségre hízza.

Főjegyző ismerteti a lisztváltójegyck beküldésének 
módiát, a péksütemény és cukrászsütemény forgalma tár
gyában kibocsátott rcTideleteket, valamint a lisztjegyekhez 
iáró 15 százalékos pótlék felemelésének ügyét,

Dr. Szász Elemér a szállodáikkal kapcsolatos kávéházak 
helyzetére utal. ahová a vidékiről jövő vendégek jönnek, 
akiknek azonban kenyér- és lisztváltójegyük nincs, mert a 
vonatkozó rendelkezések a vidék egyes helyein még nincse
nek végrehajtva. Kéri, hogy a testűiét ebben az ügybcln fel-

Ezüst üstben főtt

ü e s s l e r  málnaszörp
• vezető márka békebeli minőségben.
Rendelhető: 220—694. — Váróéi irodát VII* 

Hársfa ucea 28 .
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CrémanfRosé 
ransylvania sec

terjesztéssel forduljon a közellátási miniszter úrhoz.
Elnök közli, hogy tudomása szerint ez a kérdés a ven

déglős ipartestület elöljárósági! üléséin fis felmerült 'és e 
panasz orvoslása tárgyában együttesen kíván ellj árai.

A  kávéházi alkalmazottak természetben járó illetmé
nyeinek megválthat ása tárgyában a testület előterjesztéssel 
fordult a kereskedelemügyi miniszter úrhoz. Egyenlőre még 
döntés nem történt

Dr. Strausz Vilmos ismerteti a jegyrendszer bevezeté
sével1 kapcsolatosan ia személyzet efllátása tekintetében be
állott helyzetet

Elnök kijelenti, hogy a je.gybeezoligáltatáshoz saját 
üzeméiben' is szigorúan ragaszfcoliik. Különben a döntést 
Kzemélyelsen fogja megsürgetni,

A  kereskedelmi és iparkamara a keleti hadszíntér sebe. 
sültjeinek munkához való juttatása tárgyában átirattal for
dult a testülethez.

Elnök ki'jeletnti, hogy a felhívásnak a legnagyobb kész_ 
Béggel felelünk meg, megkeressük a kamarát, hogy a szak
mánkban elhelyezhető sebesültek névsorát küldje meg.

Az ipairbelstület által folyósított havi segélyek ügyében 
az elnökség az igénylők anyagi helyzetét megvizsgálta és 
ennelk eredményekép 12 volt iparüző vagy ezek özvegye 
részére összesen havi 145 P segély folyósítását és 2 segé
lyes járulékának 'beszüntetését javasolja.

Az árrendezés ügyében dlöntés még nem történt. Fő. 
jegyző közli, hogy értesülése szerint a rendelet a le(gköze„ 
lebbi napokban megjelenik; a megjelenés napján a testület 
taggyűlésein fogja  ismertetni a kiadásra keiülő rendelet 
végrehajtását,

A  székesfővárosi pályaválasztási tanácsadó a Kiosz- 
ban január 23--án ankétet tart, amelyen a tanonckérdést (kí
vánja megvitatni, F-rre az értekezletre testületünk is meg
hívót kapott.

Elnök felkéri Patat Laics elöljáróság! tagot, hogy az 
értekezleten ?„ testület képviseletében vegyen részt,

A  napirend ezzej letárgyaltatok és elnök az elöljáró
ság ülését berekesztette.

AdókSzSsiéSI kSzSüllüs
A  Budapesti Kávésok Forgalmi és Vigalmi Adíkozös. 

sége folyó év január 27_én tartotta meg együttes közgyű
lését, A  közgyűlést Szabó Sámuel alolnök, majd utóbb Kö- 
vessy Géza eilnök vezették A  pénzügyigazgatóság képvise
letében Dr Kakán Norbert m leír. pénzügyi fogalmazó 
jelent mr|g. Megnyitás után a közgyűlés őszinte sajnálattal 
vette tudomásul, hogy Mészáros Győző, az adóközösségek
nek fennállásuk óta működött érdemels elnöke egészségi 
állapota miatt lemondott A  közgyűlés köszönetének ̂  és 
hálájának a jegyzőkönyvben adott kifejezést.. Az adóközös. 
ségek 1040, évi működéséről szóló jelentések, a tartalék el
számolása, tudomásul vétettek és jóváhagyattak.___________

Tojás cik“ lrai K?,DobÓSáiilor
IX, RAday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók: Gémből Gyula ut 15- Telefon: 351-859.

k á v é f ö z ö g é p e k é  a j » v , i
tiszta babkévé, vagy ke
vert, vagy tiszta pót
kávé főzésre egyformán 
«  leggazdaságosabb ét 

tegalkalmasbbb 
Körlevelünket elküldtük minden 
vendéglátó üzemnek. A gép 
gyakorlatlanok által is a leg
könnyebben kezelhetői Eladott 
gépek állandó rendszeres fel
ügyeletei Fizetési könnyítések 

megbeszélés szerint.
Cím; „Condor Torino11
esprassó kávéfőzőgépek 
vezérképviselita Magyar- 

országon.
Sídasesf, IV., ffliria Valéria-d- I.

Telefon: 18 50-80

Ezután a közgyűlés kimondotta, hogy úgy a forgalmi, 
mint a vigalmi adókiözösséget az 1942, évre megalakítja 

A  napirend következő pontja a tisztikar megválasztása
vollt,

A  közgyűlés egyhangúlag a következőiket választotta 
meg:

Elnök: Kövessy Géza, Alelnökök: v. Bertha Gyula, Sza
bó Sámuel, Kivető bizottság: Patat Lajos, Dr, Strausz Vil
mos, Leudvay József, Ottó Dezső, Bokros Lajos Felszó
lamlás! bizottsági tagok: Boross Attila, Paulin Lajos, Ti- 
liaméry Kálmán, Gebauer József, Klauber József, Jovics 
Jenő.

Kövessy Géza elnök az dlnöki széket elfoglalva, az elő
irt: fogadalmat letette, majd a jelenlevő tisztségviselők is 
letették,
A  közgyűlés az eddigi ügyrendi szabályokat továbbra is 
fenntartotta, mire az ülést ber?ikesztette.

Tiszteletűt édesítem a vendéglátó 
irattal foglalkozó utakat, koyy ka- 
tásáy által engedélyezett l^ati üze
mek, Szálloda, Háuékáz, étíetmek 
adás- vételi kodat nyitottam.

Hetem szives pártfogásukat

SzcUai taifi-s
volt imptesszátio 

Véti utca 6. Telefon : 13Z— 394.
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—  wumaimmum m — l —̂ f<5

j4^í/a v/tae &  egytó  likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 
_________ konzervek_________

IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kávéÍEesitő- | Kérje mindenütt! 
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, XI-,

A fizetéses szabadség tartama az 1942. 
évtől Kezdve.

1942, január l.tö l már 8 napra emelkedik a fizetéses 
szabadság, A z 5 évi folytonos szolgálatot elért munkások
nak, A  3000----- 1938, Ip. műim rendelet alapján a magyar
ipari és kereskedelmi munkásságnak eddig |6 napos fizeté
ses szabadág járt, amienmjyiben 1 évi folytonos szolgálatot 
töltöttek el valamelyik munkaadiónál.

Azonban elz csak a kezdeti fizetéses szabadsági időtar
tam.

A  fenti rendelet 27—31. §-ai ugyanis a következőket 
mondják:

Munkásnak, szolgának,, altisztnek éa iparossegédnek 
ugyanannál ,a munkaadónál eltöltött 5 évi folytonos szolgá
lat után legalább 8 napi szaadságot kell, adni. Ez az időtar_ 
iám a 18.ik szolgálati év betöltéséiig ® évenként 1-— 1 nap
pal növekszik),”

Miiivei «, ázol,gálát 1937, január l.tő l számit, mindazok, 
nak a munkásoknak, akik 1942. január 1-ig 5 évi folyto
nos szolgálatot értek el ugyanannál a munkaadónál, már 
8 napos fizetésre szabadság jár.

Ezzel kapcsolatban azt is meg ball jegyezni, hogy 
ugyancsak a fenti rendelet szerint „azoknak a munkások, 
nak, akik lcigal/ább 20 munkás munkáját irányítják állan
dóan, valamint művezetőnek és kureskedőseigédéknek 5 évi 
folytonos szolgálat után, amelyet ugyanannál a munkaadó, 
nál töltöttek el, 12 napi szabadságot kell adni.”

Tehát eiztm vezető alkalmazottaknak 194G, január 1-től 
(5 évi folytonos szolgálat felmutatása osztón már 12 napi 
f i7- > ,s z a b a d s á g  jár. Megemlítjük még azt is. h-ogy a 
20 290—1941, sz, rendelet értelmében a munkaadó —. a 
rendkívüli időre való tekintetted — megválthatja a fizeté
sei; szabadságot a munkástól Ez azt jelenti, hogy megfi
zeti neki az.t az összeget, amely a fizetéses szabadság idejé
re) jármi neki és emellett megkapja még a megdolgozott: 
időire reő járandóságát is

Dr.Burgyán
rum és llkörgyér 
B u d a p e s t ,

V11-, Thököly ut 34. Telefon! 225— 0

Bllliárdasztalok eladása!
Behúzásokat és javitésokat azonnal elkészítjük 
A lp ak k a , Üveg és p o ree lláu á ru  em 

b lém áva l lg  legolcsóbb in

Fríed Zsigmondi és Fia
Vl.r Király u. 44- Tel. 224-804, Kölcsönzés.

Uezéekéfu'isetet: Bpest, IX. tjÁtya u 4 . 
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Ipari ügyek
Körlevelek:

Az ipartestület elnöksége újév éta a következő köriévé, 
leket küldötte szét'::

1. Liszt és kenyérváltó jegyek rendszeresítése.
2. IIus árusításának és vendéglátó üzemekben a huséte. 

lek kiszolgáltatásának szabályozása tárgyában, Hus_ 
tálán napok naptára,

3. A  zseimlye árának megállapítása,
4. I, A  húsételeik kiszolgáltatása tárgyában kiadott 

rendelet módosítása. II. Kenyér és finomlisztváltó
jegyeik (tészitajegyrjk) elszámolása ÜTI. Tojásszük
séglet bejelentése/. IV, Munkabértáblázatok,

5. Süteménykószités és forgalombahozatal korlátozása.
Aki e körlevelek valamelyikét nirfcn. kapta meg, fordul

jon a testületi irodához.
Nyomtatványok.

Közöljük, hogy az nj munkabértáblázatok, valamint a 
liszt és kenyérváltójegyek felragasztására szolgáló lapok, 
úgyszintén a zsiradék és lisztváltójegyek beküldésére szűk. 
séges borítékok a testületi irodában beszerezhetők,

A  siiteménykészités és forgalombahozatal korlátozása 
tárgyában kibocsátott körlevelünk kiegészítéséül, idfiktat- 
juk a cukrászlnartestükt f, é, január 22 én kibocsátott —  
a. Iklöizellátási minisztérium által láttamozott —  körlevél 
tartalmát >

...Tilalmazva van, de bár egészen más anyagból, de azo
nos formában készíthető volna: 1. a kuglóf. Lehetnie készí
tetni biisquit kuglófot, de mert a formája kuglóf ét a for
máién keresztül vizsgálat tárgyát képezhetné, tehát nem 
szabad készíteni,

2 „Pogácsafélék” _riél ugyancsak vizsgálat és vitatko_ 
zás elkerülése cél iából a pogácsaformát még abban az eset. 
ben sem használjuk, ha az olyan készítménynél fordulna 
elő. amely összetételében nem tartozna ia rendelet hatálya 
alá, Tethát a sós teasüteményekben minden néven nevezendő 
pogácsa kifejezetten tilos.

3. „Úgynevezett túrós” tilalmazása talán legfájdalma-

B illlá rd -
dákók, golyók, bőrök, kizárólag saját készít; 
mény és ezek szakszerű javítása: EHRL1CH 

JÓZSEF müesztergályos- Zombor, Kosuth L, u. 

11. Alapítva 1855. Aranyéremmel kitüntetve* 

TEGYEN PRÓBÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN.

kávéházit szállodai 
P A A d  ■ A i # S a V l *% és vendéglői, minden
nemi fekérnenaüek, flanelltakarók B3DJF VÍlliZlÜbU 
Pelyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulny Ede ucca 7. szám-
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sabb korlátozása a cukrászipar működési területének, A 
dtos liszttartalmu „túrós dielkli1’ 'helyettesítéséire, bár nem 
Volna akadálya a vajas túrós delikli készítésének, mégis az 
azonos forrna elkerülései miatt feltétlenül tilalmaztalik en
nek a cikknek bármily formában való készítése.
Kávésipari szakkönyvek:

A pest-budai kávéházak (1535— 19315,) irta; Bewilaque 
Borsodv Béla (2 kötet) leszállított ár 12.—  P

A vendéglátóipari alkalmazottak munkaidejére vonatkozó 
rendeletiek — ,50 P

Kávésipari tájékoztató (II, kiadás) 10—  P
Magyar Kávésipani Évkönyv 1941, 4,— P
Virindl áglátóipari korlátozások 1942. (Sajtó alatt) 2.50 P
A magyar italmérés gyakorlata a jövedéki törvény meg

alkotásáig (1367— 1888.) Irta: Dr. Mnzeáky Béla, 10,— P 
Megrendelhető az ipartestület irodájában.

H Í R E K
Kinevezések,

A legutóbbi kinevezések során dr, Országh Sándor 
pénzügyminiszteri osztálytanácsos, miniszteri tanácsossá 
neveztetett ki,

A közellátási minisztérium keretében történt Ikiinevclzé. 
s:k alkalmával Ács Nagy Zoltán szakcsoportfönök — köz
ellátási tanácsossá, Dr. Barabás Jenő főrevizor, közellátási 
felügyelővé és dr. Obmann József revizor áraik közellátási 
segédfelügyelövc neveztettek ki. Nevezett uraiki iparunk 
ügyeinek intézői és kinevezésükhöz örömmel gratulálunk.

Idegenforgalmi közigazgatási szaktanfolyam,
A  Magyar Királyi József Nádor Egyetem Közgazdasá

gi szakán ez évben is megrendezésre kerül az Idegenfor
galmi Közilgpjgatáűi szaktanfolyam, E tanfolyamon, mely 
1942. február 6-án kezdődik és junius 9_ig tart, résztveb'it. 
nek az Idegenforgalmi Propaganda Munkaközösség kereté, 
be tartozó intézmények tisztviselői, A tanfolyam
előadói az idegenforgalom legkiválóbb el méh'ti és
gyakorlati szakemberei. Beiratkozni lehet, a Műegyetemen 
(Központi épület I, 618.) február 8-ig hétköznaponként 
12— 2 óra között, '

A szikviz fogyasztói árához hozzáadható gyógyhelyi illeték.
Az ámltenőrzés országos kormánybiztosának 1941. no

vember hó 13-án kelt 51,772— 1941, Vllb, számú rendeleté
nek 1, ,§, 3. pontjia értelmében a Budapest Szókdsfóváros te. 
rületére megállapított .szikviz árához a mindenkori gyógy-

iCáuéUázi és- éttermi afoo&zdU
fehér és színes kivitelben

S z ú t h y a f n a t a s  U e d i  a f a a s z a U

a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN TESTVÉREK textilnagvkereskedő cégnél
BudaDest. V.f Szt. István tér 5. 

Telefon: 1*892-92.

HEZÖGYANl pezsgőgyár
VII Almássy-utca 3. Telefon 423-594. -  CASINO -  FOR-YOU

O fner Marion tojásnagykereskedö
(Springut Honik utóda)

Számos budapesti kávéház élterem és vendéglő | 
állandó szállítója

Rudapest, VI.. V  isvári Pál ucoa 10. — Tel,: ??7-0O9

helyi illeték hozzáadbaitó. A Budapesti Központi Gyógy_ és 
Üdülőhelyi Bizottság közli az érdekeltekkel, hogy az áréi. 
lenö'rzés országos kormánybiztosa 1941. december hó 10.én 
kelt 57.459— 1941. Vllb, számú rendeletével a szifonfejes 
palackokban forgalombahozott szikviz után a fogyasztókra 
áthárítható gyógyhelyi illeték legmagasabb összegét lite. 
r.inként 1 (egy) fillérben állapította meg,

71,5 millió zsák kávéi égettek el eddig Brazíliában,
Az európai piac kiesésével Brazília kávévásárlóinak 

í-gyharmadrészét elveszítette. Mivel Amerika Európa elvesz
téséért nem tudta Brazíliát teljes mértékbi?|n kárpótolni, 
Brazília ez év első öt hónapjában ismét kénytelen volt 
400,000 zsák kávét elégetni, mivdi ennek a mennyiségnek 
elralkitározására már nrim állottak tárházak rendelkezésre. 
Ezzel Brazília 1931, óta összesen 71,47 millió zsák kávét 
égetett el. ami az egész föld kétévi kávétermelésének felel
meg- I ' • ; , i: sji’fl . rn l l
Ha a munkaadó fizeti az OTI-járulékot.

Ha a munkaadó fianti az OTI.járulékot, a helyett, 
hegy —  mint jogában állana —  az alkalmazottól annak 
felét levonná, akkor a le nem vont részt —  az OTI 'ellnöksé. 
gémiek döntése szerint —  nem tekintik javadalmazási töob_ 
lelnek a társadalombiztosításban, így  ezt az összeget sem 
a társadalombiztosítási mapibérosztályoziásmál, sem a járu
lékkirovásnál, sem a segélyezésnél néni veszi figyélembei 
az OTI, Ekként döntött a MABI igazgatósága is.

JUUw dtandy

Mária Terézia Brandy
St. Hubertus Likőr
Kecskeméti Barack- 

pálinka
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Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM, üvegből, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likürgyár 
kizárólagos védjegyzett tulajdonát képezi és e néven csakis 
valódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér; 
adjatok neki valódi Llnicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zkwack üvegből, se más üvegből.

Fontos értesítési
Saját érdtjkébclr. kérjük a kávés kartársakat', hogy a 

valódi Gessler Altvater helyett más gyártmányú Altvatert, 
Etem az éj-ég Altvater fejjel ellátott Gessler üvegből, _ s:«n 
más üvetfbőil ne adjanak és erre személyzetükéit is utasítsák. 

Az elredeti Gessler Altvater az ellenőrzés Során kön yen 
megkülönböztethető a nem valódi Gessler Altvatertől ós igy 
fejliöslegeis (kiéliemetlenségnek tofözi (ki magát, aki mást ad 
valód Gessler Altvater helyett.

KávSsok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., József krt. 38. 

közleménye:
Felhívjuk igeon tisztelt vevőink figyelmét, hogy a kávé

pótló alapanyagának, a rozs, cukorrépa stb._nek megszerzése 
a legnagyobb nehézségekkel jár. Miután a kávókfozteteík 
folytonos csökkenése a kávépótlók fokozatosan emelkedő 
használtait át vonja maga után, felhívjuk igen t. vevőinket, 
hogy kávépótlő készletüket tártáléMják és folyó szükségle
tüket hetemként szerezzék be, mieirt e cikkben az utánpótlás 
rövidesen nagy nehézségeidbe ütközik.

A  Kávésok Áruforgalmi rt, jelenleg mérsékelt mennyi
ségű, közismerten kitünően bevált kávépótlót tart ós abból 
fogyasztóinak egy bizonyos mennyiséget változatlan minő
ségben készséggel bocsát rendelkezésnél.

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü v e g  és perce llán
■ H H n H H i a f l B H I H H M I

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XiV. Cserei-u 14.
Telefon: 2-956-86, 2-958-94.

Liszt ésk«nyérváltójegy.<beszolgáltatási űrlapok

Barhoplls paplránisvtr
Síp u, 4. Tel.: 223-891 kaphatók

Uj telefon: 426—117.

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. V II., KÁROLY KÖ R ÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktaiát u m.: borszivattyuk. 
szülőgépek, palackok, parofadugók címkék stb. 

Telefon : 4.3 329, 423 363.

Asztalok, székek b lliirdok
és kellékek, alpakka-tálcák, teáskannák, evő* 
eszközök, kerlibutorok sörkimérők, borki
mérőasztalok uj é* használt állapotban,

H EX N E R Üzletberendezés! vállalat
Budapest, V I., KlrfcJy-ufca 25. s í im

Vörösréz és vasedény ónozások 
Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások

G l o b l t t  I s t v á n
Réz és ffémmüves üzeme

Telefon1 330-744.
Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDR E.

Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

J Ö R G  L A J O S
délvidéki tejgazdasági vállalatának
§mmmA rÍ ! Í '  t iv?Ló. minőséga sajt, vaj, és tejpor termékei 
ismét kaphatók, budapesti egyadárusltólánál :
KÖZPONTI VAsARCSARNOK, 169-170. SZÁMÚ FÜLKE
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