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NE FELEDKEZZEK MEG, H O G Y  . .
Március 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösiség tagjai 

március havi átalányukat megfizetni,

Máricus 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont keresetig külön-, rokkantellátási és hadfelszerelési 

adó.

Március 24-én (keddetn) délután 1 óraikon elöljáróság!
ülés.

Április 5-ig megfizetendő az 1941, év I. negyedére (feb
ruár) esedékes üzletbér harmadik részlete.

Megjelent a
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espressók), 
penzióik, kifőzésidk korcsmák üzenn. és árkor látó zásai) 

Kapható az ipar testület irodájában.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Ts lefon: 282-458. Sürgönyeim : Köztej.

350 FIÓK
árusilja a fővárosban és kör

nyékén
„KÖZPONTI" néven 

a kiváló minős-gü ismert 
PASZTŐ R Ö ZÖ TT kanna 

é oalacs t elei 
HABTEJSZINT KÉVÉTEJ- 

SZINT TEJFELT, 
P A S ZTŐ R Ö ZÖ TT CSE
MEGEVAJAT Y O G H C U - 

TÓ T
KRÉMSAJTOT stb.

TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet léri kioszk

V. Berlini tér 9,

VI. Teréz krt,32.

V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben

Megjelent a
■ Kávésipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

Április 5-ig tartoznak bejelenteni ( a székesfővárosi
m. kir. Pcnzügyigpzgatóságnál 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.

Április 5-ig kéül a gyermeknevelési járulék (családi 
pótlék) negyedévi összegét befizetni.

Április 5-ig bf) kell jelenteim a kakaópor, kakaómassza, 
csokeládogyurma március 31-ikji1 készletét a ni. Mr, keresike- 
Ürílmi hivatalnál (V,, Rudolf rakpart 6,)

Április 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő Kávéházak vigalmi adója.

Április 8-án (szerdáig) délii 12 órakor évi rendes köz
gyűlés.

Április 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai április 
havi forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Be leéli adná a járdafoglalási engedély iránti kérvénye, 

kot.

Megjelent „
a MAGYAR KÁVÉS IPARI ÉVKÖNYV 

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

M e g h ív ó .
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi március hó 24-én (ke dde n) délután t 
órakor a testület tanácstermében

Ü L É_,S T
tart, melyre az előljárósé| t  tagjait meghívja.

Budapest, 1942* március 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy G é z a  s. k

főjegyző

/ /
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M eghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestülete 1942, évi április hó I

8-án (szerdán) dé'i 12 órakor az Ipairtestület tanácstermében 
<VIII , Józsiéi körút 38, I. emelet) tartja meg

22-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre az ipartetetület tagjait és a kávésiilpar barátait ti sz
téléi ttel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok határozatképes szám. 
bán nem jdiemnémek meg, az i. évi április 16-én (szetrdán) 
rMfiutám 1 órakor az ipartestület tanácstermében ugyanezen 
napirenddel fog megcartatni,

Budapest, 194)2, március ló-én.
IV . Havas Nándor s. le. Kövessy Géza &. k,

főjegyző elnök.
NAPIREND:

1, Elnöki megnyitó.
2, Az 1941, évről szóló jelentés.
3, Az 1941, évi zárszámadások előterjesztése és jóvá

hagyása.
4, Az 1942. évii költségvetés előterjelsztésa és jóváha

gyása.
5, Tisztviselők fizetésének megálliapitása.
6, Előljárósági indítványok!
7, Az alapszabályok W , 21, és 25, l§-a alapján meg

üresedett^ tisztségeik betöltése: eflmök, alelnökök,
előljárósági póttagok, számvizsgálók megválasz
tása, bizottságok megalakítása, esetlég megürese
dő egyéb tisztségek betöltése,

8, Esetleges indítványok.

Családi sör
0.7 literes és 

1 ]i2 literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

Salgó gősmosóeyár  
és fehérnemükölcsönzö

A lenmodernebb berendezés. Mosás lányi .át vízben 
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-286

Március Idusa
A  magyar szabadság gyönyörű tavaszi ünnepe elválaszt, 

hatatlanul összeforrott a pesti kávéházzál. A z  egész ma
gyar nemzetnek ez a f  lejthetetleln történelmi napja nekünk, 
kávésoknak, kétszeres ünnepünk. Ünmeiplünik mint magyarok 
és ünnepiünk mint magyar kávésok,

l'SAR március 15-ének Tizenkét Pontja a pesti Pilvax 
kávéházbar, született meg a ..Közvélemény Asztalá’ ‘-nál és 
erre az asztalra ugorva szavalta el ‘először Petőfi a Talpra 
Magyart, Innen indult, el a márciusi ifjúság azon a regge
len, amelyen megteremtette a magyar szabadsáv flisn n-gy 
vívmányait, joggal tekintjük tehát o napot iparunk törté
nete legfényesebb napjának

Mi volt akikor a magyaT? Idegen zsarnotoá.-r a V t  síny
lődő, a függetlenségnek még a látszatával is alig bíró, de 
már ébredezni, nagy történelmi hivatására eszmélni kezdő, 
elnyomott maroknyi nép az őt elnyeléssel fenyegető Európa 
tengeré ben;. Március 115, Je indította meg a dicső emlékű 
szabadságharcot és hiába nehezedett ránk az orosz kolosz 
íjzus, Március Idusának elsaméi tovább éltek és uj feltáma
dáshoz vezettéiki a magyarságot.

Nagy a hasonlóság akkor és most között. Ugyanaz a 
kolosszus fenyeget újabb, még szörnyűbb zsarnoksággal, de 
a márciusi ifjak, a Pilvax ifjainak eszméi ma is élnek ben
nünk és hitelt, bizalmat öntenek b silónk, hogy ha híven kitar
tunk mellettük, most -sem vehetnek égőt rajtunk a poklok 
kapui és akikor méltó utódai vagyunk a 48-as pilvaxbeü 
nemzedéknek.

Dr. Mazsáry Béla.

A  munkabérpótlekról szóló
9070-1941. 8z. rendelet értel

mezése
A  m, kir, kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium 

hivatalos közlönyének a „Közgazdasági Értesítőnek1’ már. 
cius l . i  száma közli a minisztériumnak a munkabérpótlék 
rendelet egyes intézkedésedre vonatkozó döntéseit.

A  9070— 1941. sz. rendelet 3,, illetőleg a 9080— 1941, 
M, E, sz, rendelet ő, §-ának az a rendelkezésiei, mély sze
rint a fizetési (bér) pótlék az 1941, évi november 30, napja

Ezüst Ősiben fölt

G e s s l e r  m álnaszörp
a vezető márka b é k e b e l i  minőségben.
Rendelhető: 220—694 — Városi iroda : VII., 

Hársfa ucca 28

Billlárdasztalok e la d á s a .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
A l p a k k a ,  ü v e g  és p o r c e l l á n á r u  e m -  

b l é m i iv a l  Is legolcsóbb n

Fried Zsigmond és Fia
VI., Király u. 44 Tel. 224-804 Kölcsönzés-
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A b r o s z o k  kávéhí i i v . 8z®n?daiv% es vendéglői, minden
nemű fakérnernüek, flonelltakarók lágy VállSZÜkblH
Pelyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulny Ede ucc« 7 szám-

Ipari ügyek
\ltzédU$vUelú: 8(1 est, IX. (fálya u 4.

telefon: 783-289

Körlevelek:

Legutóbbi köztesünk óta az ipartestüket elnöksége a 
köVcrtktlző körleveleket iküld'ötte szét a testület tagjainak:

6, sz. Péksütemény árának megállapítása.
7, Kenyér súlyának újabb misgállapitása.
8, I. A  felirónők betegbiztosításának bejefcntése,
II. Üzleti (könyvek és szabadivek illeték köteklzetotsége,

9, A  vendéglátóipar árainak újabb szabályozása, 
(52,000— 1942. K, M, sz. rendelet végrehajtása,)

10. Kávé árának megállapítása az 52,000’—1942. K, M
* rsz. rendelet szrirint,

11, Az 5i2,000— 1942. K, M, ,sz, rendiedet egyes rendel- 
kezéseimiök értelmezése. (Hűsítő és üdítő italok ár
megállapítása, régi borkészletek ára, változások be.

1 jelentése,)
Aki e körkv'l’.'ek valamelyikét nem kapta meg, fordul

jon a testültet irodájához.

Árlapok beterjesztése.
A z árrflndezési rendelet végrehajtásával kapcsolatban 

-a testület tagjai csaknem teljes számban beterjesztették uj 
árlapjaikat. Ezek felülvizsgálata folyamatban van-, illetőleg 
már a közeUátásügyi miniszterhez beterjesztetett. A  ren- 

. deleit szerint a felemelt árakat a rendelet megjelenése 
után nyomban életbe lehetett léptetni, nem keit megválni 
ez árihivatal jóváhagyását,

A vendégek figyelmeztetésére,
illőtökig a fennálló rendeltetek betartására tfigyielmeztetö 
plakátok a sajtóban nagy sikert arattak. Kívánatos, hogy 
azok minél teljesebb számban helyeztessenek el a kávéhá- 
vaikbam, A  nyomtatványok tv testület irodájában kaphatók.

Tojásszükséglet bejelentése.
Felhívjuk azokat, akik még nem jelentették be tojás, 

ezükségtetüket, azt haladéktalanul közöljék a testület irodá
jával, l 1 ■ í ' '

Elöljáróság! ülés,
A  Budapesti Kávésok Iparteisületé.uek elöljárósága f, é. 

március 24-én kedden deli 1 órakor tartja meg március 
havi előljlánósági ülését, —  Minthogy az elöljárósági ülésen 
a közgyűlést előkészítő tárgyak szerepelnek (jelölések, évi 
jejimtés, zárszámadások) kérjük az elöljáróság tagjait, 
valamint a számvizsgálókat, hogy azon minél nagyobb 
számban vegyenek részt.
Évi rendes közgyűlés,

A folyó akjtuálfe kérdések elintézésével já
ró munkatorlódás folytán, ebben’ az évben, a szó. 
kottnál későbben, f. évi április 8-án (szerdán) déli 12 óra 
kior tartjuk meg az ipartestület 22. évi rendes közgyűlését. 
A közgyűlés napirendjén a múlt évi beszámolón és az 1942, 
évi költségvetés előterjesztésén kívül a testület egész ve. 
zetőságnek az elnökség, az elöljáróság tagjainak, valamint 
a bizottságok megválasztása szereIpel1, A  fontos tárgyakra 
való tekintettel kérjük a kartársaikat, hogy a közgyűlésen 
lehetőleg teljes számban jelenjenek meg,
É.vi jelentés és zárszámadás

Más években a közgyűlést megelőző lapszámaink egyi
kében szoktuk közzétenni évi jelcintésünlklet. zárszámadásun
kat és a következő évi költségelőirányzatot. Minthogy a 
fennálló lapkorlátozások folytán erre mód nincsen, azt ipar. 
testületünk, külön füzetben kinyomatja és minden testületi 
tagnak —  úgyszintén iparunk minden barátjának — ideje
korán megküldi.
A vigalmi adóátalányok kivetése.

" A  vigalmi adóközösség kivető bizottsága a legköze
lebbi napokban tartja átalány megállapító ülését, A  kivetés
ről minden érdekelt külön értesítést kap, amely ellen — • 
ti mennyiben azt sérelmesnek tartja —  a kézbesítéstől szá
mított 8 nap alatt; fellebbezés.-©! élhet,

A forgalmi adóátalányok
megállapítása iránti vizsgálatok véget értek és most a vo
natkozó tárgyalások folynak. Az átalány megállapítása 
után n kivetés nyomban megtörténik és a tagok értesítést 
kapnak. Addig a régi átalányokat kell fizetni. —  Itt f i 
gyelmeztetjük az érdekelteket, hogy a forgalmi adóknzös- 
(;ég folyószámláját a Magyar Országos Takarékpénztár 
(Moktár) Teréziköruti fiókjához tettülc át. Kérjük az adó- 
közösség tagjait, hogy átalányaikat a megküldött csekkek 
utjátn ide fizessék be.

D R A B E K  F E R E N C
oki. gépészmérnök gépgyára

ludapest, Vili, Bókay János ucca 8 -1 0 . szám.
S z á l l í t :  Hütőgéposztály telefon: 133- 8 1 \
inde hűtőgéppel felszereli elektromos, automatikus szekrénye

ket. vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése- 
két, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb* 

iechter és Kiülne habverő, cukrász- é9 csokoládéipari gépeke' 
íebastian Wenz elektromos autóm itikus cukrász- és peksuto 

kemencéket, 
leher dagasztógépeket.
ÍOrm automatikus edénymosogatógépeket stb. stb.

Kérjen díjmentes árajánlatot! önműködő edénymosogató
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Újból szabályozták a közellátási kormánybiztosok feladat.
körét.
A  020—1942. M. E. számú rendelet újból szabályozta a 

közellátási kormánybiztosok feladatköriét. A  rendlekd szerint 
n kormánybiztosok feladatkörébe ezután a közel látásra vo
natkozó jogszabályok es korraányhatósági intézkedések' 
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, valamint az 510 
—1941 M. E. számú rendeletben meghatározott intézkedé- 
lsek megtétele tartozik. Egyebekben mindazon tennivalókat, 
amelyek eddig a kormán vb :ztosok hatáskörébe tartoztak,
most már a törvényhatóság első tisztviselője látja e l

Kartársak! P lkériink benneteket, hogy Zwack Unicum ja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM üvegből, 
se másfajta üvegbó'l, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár 
kizárólagos védjegyzetf, tulajdonát képezi és ie néven csakis 
valódi áru hozható forgalomba Ha a vendég Unicumot kér, 
adjatok neki valódi Unicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zwack üvegbó'l, se más üvegből.

Kartársak figyelmébe! Székelyföldön majdnem egy év
század óta a lakosság kedvelt, itala a kitűnő ..Fenyőviz’’ . 
Tiszta, n mes fenyőillaláért, kellemes izéért és simaságáért 
különösképen kedvelik Gyártásához a Hargita magasan 
fekvő fenyőit használják fel és a „Fenyőviz** Szeszipari és 
Keresked Imi R T, székely udvarhelyi cég főzi kisüstön év. 
tizedek óta. A  ..Fenyőviz’- a legegészségesebb ital és eredeti 
állapotban vagy szódavízzel keverten élvezve ráillik magya. 
ros italköszöntésimk szokásmondása: Egészségére!*’

Káyékivitd eltiltása,
A  bcihozatalra vonatkozó angol engedélyek kiállításának 

nagymérvű korlátozása. arra indította a portugál kormányt, 
hogy a kávé kivitelét megtiltsa,

A nikkelpénzek átcserélésének határideje.
Az 50, 20 és 10 fillérei' nikkelérméiket magánosok feb

ruár 23. állam* és közpénztái’ak március 31, után fizetési 
eszközül (Ofogadni nem köteleseik. A  Magyar Nemzeti Bank 
április 30..ig cseréli át a niíldkeiénméket.
Ajánlkozások,

Gyakorlott, mesterlevéllel biró szakember, sok évi kül
földi gyakorlattal, vezető állásokban volt, őskeresztény, leg
jobb információkkal megfelelő elhelyezkedést keres.

Érettségizett, kiváló szakképzettségű, több nyelvet bel. 
R'zéllő fiatal ember (30 éves, ősikeresetény) felvidéki vezető 
üzemeik! volt igazgató,t|aj, nne(gfélielő állásra ajánlkozik.

Mérlegképes könyvelő, kiváló .szakember, adminisztrátor, 
állást keres,

Cim k a testültet irodájában, 
órakönyvelést
vállal: Egerváry Tibor VII. Csányi utca 10, II, em, 31,

KávSsok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, vili., Józsel krt. 38. 

közleménye:

Felhívjuk igen tisztelt vevőink figyelmét, hogy a kávé
pótló alapanyagának, a rozs, cukorrépa stb._nek megszerzése 
a legnagyobb nehézségokkeil jár. Miután a kávélklészletek 
folytonos csökkenése a kávépótlók fokozatosan emelkedő 
használatát vonja maga után, felhívjuk igen t. vevőinket, 
hogy kávépótló készletüket tartalékolják és folyó szükségle
tüket hetenként szerezzék be, miért e cikkben az utánpótlás 
rövidesen nagy nehézségekbe ütközik.

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

C s a k is

k á r t y á t
Uj telefon: 426— 117.

Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D á v id  márványipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai u, 39. Hungária körút sarok 

Telefon: 137 869.

i. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183 439- — Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST VII., KAROLY K Ö R Ú T 9.

Ajánlja dúsan felszerelt rnkta át u m. borszivattyuk, 
szürögépek, palackok, puraíadugok,címkék stb. 

Telefon : 4 3 329, 423 363.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztltás és festés

Budapest V II, Klauzál utca 8. Telefon 423*750
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmouernebbül 

berendezve I Legkimé.etesebb mo-ási rendszer

Felelős kiadó: DR. G A Á L  E N D R E . 

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

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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