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é k e z t e f ő

NE FELEDKEZZÉK MEG, H O G Y  . . .
Május 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 

május kivi vigalmi adóátalányukat megfizetni.
Május 25 ig be kell adni a személyzeti keresel adóra 

vonatkozó illetményjegyzékeket és befizetendő a személyzet 
illetményeiből' Levont kereseti-, külön-, rokkantellátást- és 
hadfelszerelési adó.

Május 27-én (szerdán) d. u. 1 órakor elöl járó sági ülés 
az ipartestület tanácstermében.

Június 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m- 
kin. Péncügyigazigatóságnál kávé- és 'eafcészle tűket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8-án készleteik voltaik és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

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

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TETCSARNOK R. T.

Talefon: 282-458. Sürgönyeim : Köztej.
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V. Berlini tér 9,

VI. Teréz krt, 32.

V[. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben

A

a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 
| 1941. évi kötete.

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Junius 5-ig be kell jelenteni a kakaópor kakaómassza, 
csoikoládógyurma május 30-üd készletét a m. Mr. kereske
delmi hivatalnál (V., Rudolf rakpart G.)

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

Junius 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem át alany ozott kávéházak vigalmi adója.

Junius 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
május havi forgalmi és fényűzést adóátalányukat.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

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

sága folyó évi május hó 27-én (szerdán) délután t
órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
fart, melyre az elöljáróság t. tagjait ^meghívja.

Budapest, 1942. május 15. |
Dr. Havas Nándor s. k. ! Kövessy Géza£s. k

főjegyző elnök&j »-

Terraszok világítása
A nyári időszak kezdetével aktuálissá vált a jávdaker- 

k világításául lile kérdése. Minthogy ebben az ügyben t0bo 
rtái'surjk intézett kérdést testületünkhöz, _ szükségesnek 
Ljnllc a vonatkozó rendelkezéseik újabb közlését. A  ^ 'agitas 
•rlátozására vonatkozó rendelkezéseket a 8700— 1940. M.

számú rendelet tartalmazza. E rendelet a világítás kor- 
tozácára vonatkozóing a következőket tartalmazza:

Szállodákat: )(Yemdégfogadoklat), vendéglőiket italában 
elek vagy Italok kiszolgáltatására berendezett üzemek he-
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lyiségeit, bárminő szórakozóhelyeket, színházak nézőtéré , 
hangversenytermeket, mozgófériyképüzernek helyiségeit, to
vábbá egyesületek (szövetségek, Ikíubok, kaszinók, táirswako- 
íök) helyiségeit,, úgyszintén gyűlések és más hasonló célú 
összejövetelek, valamint ni eladások tartására szolgáló helyi
ségeket csak annyira szabad világítani, amennyire rendelte
tésszerű használatukhoz és a követelmények kielégítéséhez 
szükséges. (5. § )

Tilos a reMámvilágitás, név- és cégtáblák megvilágí
tása (2. §.), valamint aiz üzleti kirakatokat is csak a besö- 
tétedéstől kezdve szabad záróráig és csak annyira szabad 
kivilágítani, amennyire az aj kirakatban levő tárgyak Iá ha
tóvá tételéhez szükséges,. (4 §.)

A  világítási korlátozások nem terjednek ki a kizáró
lag vízióéra,vei vagy földgázzal szolgáltatott világításra.
(7. §.)

E rendelkezés természetesen a jár dákértökre (terraszok- 
ra) is vonatkozik, igy azokat jis csak annyira szabad vilá
gítani, nmenyire rendeltetésszerű használatúikhoz és a köve
telmények kielégítéséhez szükséges.

Figyelmeztetjük kantinsa inlkat, hogy ezeket a! korlátozá
sokat pontosan tartsák be, terrapzaikon kevesebb, esetleg 
kisebi) fényű égőket használjanak, mert e rendelet betartá
sát a hatóságok ellenőrzik

Egyben felhívjuk ktortánsainlkat, hogy a világítás kor
látozására von,atkozó __  tehát takarékossági —  rendelke-
Eéseket ne tévesszék össze a légvédelmi (elsötétitési) sza
bályokkal, amelyek ezidőszerint nincsenek érvényben. Min
denesetre azonban célszerű, ha a háborús időkre való tekén-

Salgó gőzmosógyár
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
V I , Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon : 116-286

f Ezüst üstben főtt

Gessler  málnaszörp
a vezető márka b é k c b ö ll itifn őségb0n .
Rendelhető: 2-0—69 t — Városi iroda : VII-, 

Hársfa ucca 28_________________

tettel a légvédelmi (elsötétijtési) felszerelés oly állapotban 
vj'ijnij hogy i\z h mogíclslő hs-to&agi intezikcdiés-rG nyocnb^ii 
használatba vehető.

Elkésett beszámolók
i.

Nemzeti ünnep a tanonciskolában.
Nem uj, amiről irni akarok. Itt i®, ott is rendeztek 

más hasonló 'elgondolás mellett, iskolai ünnepélyeket De 
iparost aniorcisikoliiQ fokon olyan szerves egységbe épiuet; szi- 
i es műsort,, a tahi'Jványokniakl olyan lelkes, tudatos közre
működését. sokoldalú felkészültségét, mint amilyent március 
14-én a kávéstanonciskol,a ifjúsága tartott, keveset tapasz
talt ?- tenonctairto főnökök tábora,.

Élményként hatott ennek a jól, vezetett tanonciskolának 
szereplő együttese.

Inasok- akik bátrak, szabadok, gátlásoktól mentesek,
| ügyesek, okosak.

Ezen márciusi ünnepélyen ate igaaga'ió rövid, de annál 
tartalmasabb megnyitóján és a szakelőadó tanár ünnepi fe l
olvasásán ikivül, egységes koszorúba fűzve mindent a tanu
lók adtaik ellő.

Egy tanuló, mint krónikás, a mai állapotból kiindulva, 
történelmünk nagyjait idézte, az ünnepélynek megfelelően 
az 1848-ilWi eseményeknek szentelve a legtöbb időt és f i 
gyelmet

Közben ,<i szavalok művészi formában tolmácsolták, 
hangsúlyozták a magyar ifjúság érzelmeit, keigyeletes meg
emlékezését, kötelességtudatát és azt a szolgálatot, meíyet 
a jövőért büszkén és boldogan vállal,

“Végezetül a; vendéglátó iparnak nesztora, az agg Ma- 
losik, Ferenc vendéglős ipartestületi elnök, iSzlivbemíMvkoló 
megemlékezése hatotta meg könnyekig a jelenvoltakat. Fel* 
■sőörsi Iíövessy Géza kávésipartestületi elnök zárószavait a 
Himnusz követte.

Az egész műsor zökkenő nélkül gördült.
A  .szereplő tanulóknak felnőtteket is megszégyeni‘6 

liiszta, szép szövegtkiejtése, lelkes, fegyelmezett, öntudatos 
szavalása a magyaros hév és jóizlés egyensúlya, a növen
déküknek ellsöranigu iteljle/sitmiéniyiel volt.

A  nevelési rátermettség és érzék, tehetség, buzgóság, 
az ifjúság és az ügy iránti szeretet váltották ezt a szép is
kolai ünnepet, melynek előkészítése az iskola igazgatójának 
érdeme!

Billiárdasztalok e la d á s a .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
A lp a k k a , Üveg és p o r e e l lá n á m  e m -  

b lé m ö v a l is legolcsóbban

Fried Zsigmond és Fia
VI., Sirály u. 44 le l. 224-104. KtflcsSnzés.
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fyte U m to d t-fó te ,
Aqua vitae és egyéb likörkülőn- 
legességeky főzelék és gyümölcs- 

konzervek

ii.
Kiszámoló a továbbképző tanfolyamról.
A közgyűléssel kapcsolatos anyng'orlódás miatt csak 

most számolhatunk be első mestervizsgára előkészítő tan
lőlyamurJi1 ©ikeréről,

Régi hiányt pótolt az ipartest ülőt elnöksége, miikor az 
Ipa -i Tanfolyamok Országos Vezetőségével egyetértőkig 
megszervezte ia kávés miesteirvizogánra előkészítő tamfoíly1 lmot. 
n elyet a jövőben évről-évre, vagy a szükséghez mérten 
évente kétszer is meg fog  ismételni..

A tanfolyamra 20 hallgató jelantekezett. Közülük 17 
sikerrel végezte azt el, 8 betegség mia’t  nem tudta befe
jezni-. A végzett hal’tgatók közül azóta már többen le is 
tettéit a n- rtervórr gát és pedig- igen jó eredménnyel.

A tanfolyam 75 óráján tv legbivatot/laibb szakelőadók 
Ismertették az ipari, jogi óh közigazgatási tudnivalókat, az 
OTI és MABI ismereteket, az adóügyi, könyvelési, üzleti 
levelezési, szociális munikásgondoskodláis tudnivalóit. A  tan- 
tervben szerepel - még a szakácsul üvészeL pincemesterség 
és ita'kezelés, felszolgálás, árufemcret, kalkuláció és a spe
ciális kávéházi nyilvántartások és könyvek vezetése. Kiegé
szítették még a következő előadások: a magyar kávésii.par 
története kávéházi stilusfejlődi.is és idegenforgalmi ismére- 
lek.

A  hallgatóknak a tanfolyam elvégzéséről szóló bito- 
nyitványokat a március 24-iki elől járósági ülésen osztotta 
ki ünnepélyesen Kövessy Géza elnök.

A  kezdet sikere arra buzdl tjai az ipartestület elnökségét, 
l’.ogy a tanfolyamot állandósítsa és ez év októberében meg
kezdje a második kávás mester-vizsgára előkészítő tanfolya
mok

Ipari ügyek
Körlevelek:
Legutóbbi közlésünk óta a: testület elnöksége a követ

kező körleveleiket küldötte szét:
12. sz. Árrendezés (hiisitő italra). Vend'églátóipari kor

látozéooto megküldése.
13. sz. Zárónarendeliet módosítása.
14. ss. I, Az ipari cukcrvásárlási engedélyek beváltása

II. A  finom liszt fejadag megállapítása.
III, Kávé és tea nyilvántartás vezetése.
IV. a  -betegségi, illetőleg öregségi stb. kötele, 

zet.tság szempontjából irányadó javadalmazási
_  határ átmeneti felemelése.

KARTÁRS!
Egyetlen kávéházból sem hiányozhat az

B P E R I N O  a I l i  ip iil
a külföldön is jál bevált és kedv It étvágyger
jesztő ke lem esés nemes ital Minden kávéhéz 
nak be kell szerezni mert vendégei kérni fogják !

RÁCZ L M O S  borkereskedő
Budapest, IX., Viola utca 4 2 . szám.

, Telsfonszám : 227—105. __________

Sim ít

Mga

KRYPTON (öwfc
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lb. «z. I. Kormányzó Ur öfcméltósága arcképének be
szerzése.

II. Idi-’genhar.gZ'ásu kávéházmevek megváltó/, 
ta'lása.

III. Cuk inki szolgál tatás korlátozása.
IV. Tüzelőanyagok beszerzése.

Aki e körlevelek valamelyikét nem kapta meg, forduljon 
a testület irodájához.

A Kormányzó I ír Öfcméltósága arcképének beszerzési- 
tárgyában tagjaink nagy része testületünkhöz fordult. Kö 
: öljük, hogy testületünk az ilyen inegrendeléseket átvette és 
a képeket a rendelőknek közvetlenül megküldött®. Kérjük 
kartácsainkat, hogy amennyiiben -Miéiig nem tellek voltna meg, 
megrendeléseiket mielőbb juttassák el testületünk irodájába.

A székesfö'város közélelmezési ügyosztályának utalványozási 
és igazolványt csoportja,

mely eddig a Haris köz 5. sz. alatt működött, f. é. május 
1-töL kezdve az Élelmiszerjegyközponttal egy helyiségbe 
(III. Lajos utca 34.) költözött, Akinek tehát e hivatalban 
dolga van, forduljon ide.

Vigalmi és fényüzési adó fellebbezések.

Az adóközösség felszólamlási bizottsága 1942. április hó 
29-én tárgyalta a beérkezett 11 vigalmi adó kivetés ellent 
fellebbezést. A  bizottsági ülésen dr. Wurm Elemér szfv. 
tr.nácsjegyző elnökölt. A  forgalmi adóközösségi kivetések 
elleni 48 fellebbezést dr. Kaitán Norbert m. kir. p. ü. fogal
mazó elnöklése mellett a bizottság f. é, május 11- és 12-én 
tárgyalta. A  bizottság határozatai jogerősek, ezekről minden 
érdekelt értesítésit kap, igy most már arra kérjük atz adó
közösség tagjait, hogy kötelezettségeiket pontosan teljesít
sék.

Hová kell fodulni, ha a főnököt behívják?

A jrvőben megtörténhet, hogy az üzlettulajdonos behí
vása folytán az üzlet vezetése teljesen megbénul és igv in
dokolt lenne annak a szolgálat alóli mentesítése.

Egészen kivételes esetekben a területileg illetékes m. 
kir, honv. hadtestparamcsnokságoik meghagyási bizottságai 
jogosultait 30—90 napig terjedő időre felmentést adni.

Indokolt esetekben tehát a meghagyása bizottságokhoz 
kell az Írásbeli kérvényt benyújtani. Természetesen a fel- 
mentes jogosságát igazolni kell.

A  kérvényt láttamoztatni szükséges az illetékes iparka
marával, polgármesterrel] (községi elöljáróság) és ahol le
het, azzal a hadiüzemi parancsnokkal, amelyik az üzlettel 
hivatalból érintkezési tart fenn.

Május 1-től újra lehet tanoncot szerződtetni.
Felhívjuk az érdekelted figyelmét arra, hogy az ipar

ügyi miniszternek a. szerződéskötések idejét szabályozó ren-

„HéceU mégegy. yo-Uác

MECSEKIT!"

Tojás Dob6Mibizalmi M i n d í e 
cikk jól széllit

IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók: Gömbös Gyula ut 15 Telefon: 351-8SP.

delete a tanoncszorződtetósit november 1-től április 30-ig 
terjedő időszakra tiltotta el. Május 1-től tehát újra lehrt 
tanoncokat szerződtetni. Minthogy pedig törvényeink értel
mében legfeljebb négyheti próbaidő alatt a sz-rzodés meg
kötése nélküli is lehet tanoncokrjt foglalkoztatni,^ azért 
az érd.kelt mesterik az alkalmazandó taror.cot finár fel
vehetik.
A katonai szolgálatra bevonult alkalmazottat az OTI-nál

ki kell jelenteni/
A  katonai szolgálatra bevonult alkalmazottakat az OTI- 

nál rendes kijclentőlapon ki kell jelenteni és a ,.M , “ gy- 
zés rovatban fel kell tüntetni, hogy a biztosított katonai 
szolgálatra vonult be, A  katonai szolgálatot teljesítő bizto
sítottak hozziá'lartozói az OTI szolgáltatását hat hónapig 
vo'htik igénybe akkor, ha a bevonult munkavállaló a bevo
nulást meveiézö egy évből legalább liat hónapig volt bizto 
isitott é? három hónapig igényjogosult a bevonult alkalma
zott hozzátartozója akkor, ha a hadbajvouult a bevonulást 
megelőző hat hónapból két hónapig volt biztosítva. A  bevo
nult alkalmazott családtagja ellen vét az a munkaadó, aki 
elmulaisztja az OTI-nál bejelenteni, hogy az ültető katonai 
szolgálatot iteljesít.

A  katonai szolgálatra bevonullak fizetéses szabadsága.
A  Rudapesti Közlöny március 09-iki számábnin megjelent 

120.100— 1942. Ipi. M. számú rendelet szabályozza újból a 
katonai szolgálatra bevonult alkalmazottaik fizetéses szabad
ságának kérdését. A  3000— 1938. In M. számú rendelet 
30. §-a szerint: a .fizetéses szabadsághoz való igény előfel
tételeként a törvényben megszabott idő folytonosságát nem 
érinti >1 munkának (többek között) a katonai szolgálat miatt 
bekövetkezett rnegszakliásn; akkor, ha ez a megszakítás leg
feljebb 3 hónaroot meg nem halad A  most megjelent rendelet 
ú gy . rendelkezik, hogy a munkának a katonai szolgálat 
miatt bekövetkezelt legfeljebb 6 hónapot meg nem haladó 
megszakítása nem éiin.ti a törvényes idő folytonosságát. \ 
o ’OO— 1936. 1. M. számú rendelet 35. §-a szerint, ha a mun
kaadó a sz/gálati viszonyt oly okból bontja fel, amely 
rögtöni hatályú felmondásra nem jogosít és e felbontásikor 
az alkalmazott a szabadság megadását már kívánhatná, a 
munkaadó köteles a szabadságot megadni és a felmondási 
időre járó illetményeket kifizetni.

A  most kibocsátott rendelet ezzel szemben a következő
képpen intézkedik: • <

a ) a  fizetéses szabadságra jogot adö szolgálati év el
telte után, de a fizetéses szabadság megadása előtt ___ akár
niz alkalmazóit, akár n munkádé szünteti m eg a szolgálati 
viszonyt —-  a munkaadó köteles a fizetéses szabadság tar
tamara jaró illetményeket az alkalmazottnak kifizetni,

b ) ugyancsak) meg kell adni a fizetéses szabadság tar
talmam jaro illetményeket annak az alkalmazottnak aki ka-
oni szolgálatra vonul be, tekintet nélkül arra. hogy a kato

nai szolgálatra bevonulással megszünt-e a szo’gálati viszo
nya; vagy sem.

c) ha a munkaadó rögtöni hatályú felmondásra jogosító 
okból bontja fej a 'Szolgálati viszonyt, az a) alatti kötele
zettség őt nem terheli.

Az uj rendelkezések 1942. március 29-én léptek hatály
ba. Az 1942. március 29 én már folyó, vagy ezt a napot 
követöleg kezdődő szolgálati évek állapján járó fizetéses 
szabadsághoz való igény megállapításában kell alkalmazni.

Szakképzett egyén betársulna vagy 
átvenne vezetésre kivéház vagy 
caffee restaurantot. Megkereséseket . ,KO- 
rnely Utlet'< jeligére kér a kiadóhivatalban
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A k V A C V A l f  kávéházi, szállodai
és vendéglői, minden

nemű fehérnemüek, flanelltakarók nagy válaszlékban 
Petyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám.

H Í R E K
Elölj árósági ülés.

Felhívjuk elől járósági tagjaink figyelmét, hogy tesíüíe 
tünk elöljárósága f, évi május hó 27-én (szerdán), déli 1 
órakor tártjai május havi ülését. Kérjük az elöljáróság és 
számvizsgáló bizottság tagjait, hogy uz ülésen minél na
gyobb számban vegyenek részt.

A Főpincérek Országos Egyesülete
csillaghegyi üdülőjét folyó hó 19-én d. u. 2 érakor megnyit
ja, Ezúton tisztelettel meghívja a;z ipartestület minden 
egyes tagját az ünnepélyes megnyitóra. Villamos közlekedés 
20 pereimként a Margit-hidnál1 induló Hév-nél.

Kávéházak névváltoztatása.

Testületünk felhívására, hogy az idegest hangzású kávé 
házneveket kar társaink magyar nevekre változtassák, jófor
mán postafordultával érkeztek bejeleaitéseiki. Elsőnek Stras- 
sor Béla a ,,London”  káveház tulajdonosa jelentette, hogy 
kávéháza nevét „Korona” kávéházra. Suba Endre a „Holly
wood” kávéház tulajdonosa ,,Hunniá” -ra változtatták meg. 
Manninger Ferenc Bagatelle kávéház. az Andrássy u, 48. 
ez. kávéházi k ft, a Savoy kávéház tulajdonosai jelentették 
be névváltoztatási szándékukat Reméljük, rövidesen a buda
pesti kávéházaik mindegyikéneík magyar neve lesz.

Szent István hetében tartják meg az idén a Budapesti Áru- 
mintavásárt.
Ismeretes, hogy a Budapesti Nemzetközi Vásárt több 

évtizedes gyakorlat szerint május első hetében tartották 
meg. így  lett volna ez az idén is. Most a rendkívüli viszo
nyok folytán a kormány a/ legutóbbi minisztertanácson úgy 
döntött, hogy az idei árumintavásár Szent István hetében, 
augusztus 14— 24-ig kerül megrendezésre.

Az nymodon a nyár utoljára elhalasztott vásár anyagá
ban és célkitűzéseiben fo utalni fog  a rendkívüli viszonyokra 
olymódon, hogy a vásáron elsősorban a ma különösen nagy 
jelentőséggel bíró mü- és poranyagokat, valbmiimt azokat a 
1 akivrélíoseági eljárásokat fogják bemutatni, amelyek a mai 
hadigaizdálkodás idején nagy fontosságúak.

Gondoskodás a hadbavonult tagtársakról.
Felkérj üllő mindén hadlbavonult tagtársunk feleségét., 

slletve családtagjait, hogy ügyes-bajos dolgaikkal! fordulja
nak bizalommal ipartestületümkhözi, ahol minden irányban

ís U c U á tzty

\ZezúUéf<j/isdet: Bpcst$ált?a u 4 .

telefon: 1&3 -2& 9

segítségükre óhajtunk lenni. Ezúttal ismételten flhivjuk 
tr.lgtarsaink figyelmét arra is, hogy ha bármilyen ügyben 
akármelyik hatóságtól felhívást, vagy idézést kapnak., azon- 
nal jöjjerjdld be a testüle'lbe, hogy szakmai tanácsainkkal se
gítségükre lehessünk.

„Ráció” Könyvelési és irodaszervezési vállalat.
Felhívjuk t. tagjaink figyelmet erre a hasznos és a 

oaakmábrn bizonyára örömmel fogadott uj vállalkozás meg
indulására. Manapság mindenki tisztában van a helyes 
könyvvezetés fontosságával, tekintettel a számtalan rende
letre és az adózásra s mindenki tudja, hogy ugyanazon for
galom mellett sokká) több adót kell fizetnie, ha nyilvántar
tásai nem szakszerűek. De saját megnyugtatása szempont
jából ils fontos az ellenőrzése annak., hogy az üzlet forgal
mává1 arányban van-e az áruiéiba sznál ás és a rezsi.

Fenti céloknak megfelelő könyvelését végzi el ez az uj 
rállatet. amely csak mint vállalat uj, de az alaípi tó ja régi 
1 srpnsztalt szakember

Azon cégek, amelyek nem tudnak küllőn könyvelőt tar
tani, jutányosán igcnybevehetik a vállalat szolgálatait. 
Vállalja a cég a személyzeti, családpénztáiii ügyek nyilván
tartását, valamint az értelmiségi bejelentések szakszerű el
intézését. A vállalat cime: Kratochwill Jenó', Budapest, VI., 
Teréz-tort. Ili. III. 1, Telefon: 326—111.
A kolozsvári kávéházakban tilos a tej és a kávé kiszolgálása.

A  csecsemők és három éven aluli gyermekek tejszük- 
ségletének biztosítására a város vezetősége átmenetileg eltil
totta ia kávéház,alkiat a tej- és tejeskávé kiszolgáltatásától. 
Május 1-től kezdve tehát továbi rendelkezésig a kávéházak 
nem szolga Itathatnak ki tejet vagy tejosfcávct, ez az intéz
kedés azonban a kávémiérésekre nem vonatkozik. Az igy fel
szabadult tejmennyiséget az anya- és cseesemővédő intézet 
veszi át sz ét osztásira.________________________________________

Gömörben 10 szobából álló vasúti 
szállodához tartozó vendéglőt teljes 
berendezéssel bérbeadnám. Kávés
mesteri iparral rendelkezők, kávéhá- 
házl italmérés gyakorolható. Kedvező 
feltételek mellett Jeligére a kiadóba

önműködő edényreosogató

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

Budapest, Vili, Bókay János ucca 8 -1 0 . szám.
S z á l l í t :  Hütőgéposztály telefon: 139—881.
Linfle hűtőgéppel elszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berend zése
ket, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb.

Gechter és Kljhne habverő, cukrász* és csokoládéipari gépeket

I: Sebastian Wenz elektromos automatikus cukrász- és péksűtő* 
kemencéket.

Beher dagasztógépeket.
Torro automatikus edénymosogatógépeket stb. stb.

Kérjen díjmentes árajánlatot I
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Könyvelését, adóügyeit rencbsn 
tartom, OTI.MABI elszámolását 

felülvizsgálom 
Graff, XIV., Yhökőy ut 154.

Mestervizsga.
F, é május 7-én a, mestervizsgáló bizottság 9 jelentik', 

zöt vizsgáztatott, akik a vizsgát sikerrel állották meg. A  
bizottság elnöke Szabó Samu, tagjai Kövessy Gezn es 
Szlavek Károly voltak, a kereskedelmi és iparkamara kép 
viseletében dr. Jeszenszky Gyula titkár jelent nveg.

Felére csökkentették a cukrászoknak a kiutalt lisztet.
A  cukrászok által felhasznált liszlmonnyiségct már 

régebben korlátozták, még pedig oly módon, hogy cukor- 
fogyasztásuk 50 fizáziíléfcásniak megfelelő lisztet utaltak ki 
részükre. Ekkor üzemelhet akként igyekeztek fenntartani, 
hogy mellőzték a túlnyomóan lisztet igénylő sütemények ké
szítését. ugyanakkor pedig megfelelően fokozták a tényle
gesen cukrászipari termékek előállítását A cukrászok részé
re eddig kiutalt lisztmeronyiséget áprilisban már felére szál 
ütötték le. Az ujebb korlátozásoknrik az az oka, hogy a 
kormány fl napokban lényegesen csökkentette a fehérliszt 
íkáőirléoct. hogy Így több egységes kenyérliszt álljon a köz
ti igyasztás rendelkezésére.

Az ipartestiilelek, mint szakképviselők.
A  m. kir. Belügyminiszter 2700— 1942. kih. számú 

körrendeleté a közérdek képviseletére hivatott szakképviselőik 
jegyzékét újból kiadja. E szerint az ipartes'.fületeik, mint 
©zaklképivisel ok járnak el az ipari ügyelkfben felmerülő kö
vetkező kihágásokban; az iparigazolvány, vagy iparenge
dély nélküli iparűzés által elköveted kihágások esetén, a 
sütőipari munka szabályozására vonatkozó rendelkezésekbe 
ütköző kihágások esetén.

Csokoládé, kakaó nélkül.
Kakaónélküli csokoládét áll:főtt elő az egyik revaii cso- 

1 rolódé gyár a(z úgynevezett „kama’’ lisztből, mely a rozs, 
borsó, búza ős bab keveréke. A  vegyészeik megállapítása 
szerint az újfajta csokoládé tápértéke semmivel se marad el 
a kakaóból és tejből (klószült csokoládé tápértéke mögött.

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 likörgyár 
kizárólagos védjegyzeíf tulajdonát képezi és e néven csakis 
v alódl áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér, 
adjatok neki valódi Unicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zwack üvegből, se más üvegből.

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

közleménye:

Értesítjük igen t Vevőinket, főleg olyan üzleteket,, ame
lyek már régebben is vállalatunknál fedezték

Jam ekben, ftfzelékkonzervekben , 
parad icsom ban

szükségletüket, hogy módunkban van e cikkekben b. meg
rendeléseiket egyelőre zavartalanul teljesíteni.

Uj telefon: 426— 117.

Ifi. GrUnwatd Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

fzakszerü javítás :
Rels Jenő Budapest, Mozsár u. 12.

T e le fo n : 118 938.

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

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329, 423-363.

Berkevits
papirárugyár kávéházi, ét* 
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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