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E m l é k e z t e t ő
NE FELEDKEZZEK MEG, H O G Y  . . .

Junius 15-én (hétfőn) deli 1 ómkor az ipartestületi ta
nonciskola évzáró vizsgája.

Junius 16., 17. és 18-án d. e. 10__1 óra között kell ai
tanoncokalt az 1942—43. tanévre a szakiskolába beíratni.

Junius 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
junius havi vigalmi adóát alanyukat megfizetni.

Junius 24-én (szerdán) d. u. 1 óraikor elöljáróság! iüés.
Julius 5.ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 

kir. Pénzügyi ga igatóságnál kávé- és teakészl elüket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Julius 5-ig kell bejelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csókoládlcgyurma junta 30-iki készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V., Rudolf rakpart 6.)

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK 

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espressók), 
penziók, kifözésicik korcsmák tizem, és árkorlát ozásai) 

Kapható az ipartesittil.et irodájában. Ára 3.50 P.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 282-458. Sürgönyeim : Köztej.
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IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet téri kioszk

V. Berlini lér 9,

VI. Teréz krt. 32.

V[. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
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a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 
1941. évi kötete.

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

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

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

Julius 10-ig az adióközösiség tagjai tartoznak megfizetni 
julius havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

Julius 20-ig befizetendő a julius havi vigalmi actóáta- 
lány, J

Július 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti, külön- és roiklk'antcllátási adó.

Julius 31-ig be kell adni az Értelmiségi Munkanélküli
ség Kormánybiztosánál az 1942. junius 30-ig terjedő (I. fé l
évi állapot szerinti) értelmiségi bejelentéseket.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

Meghívó.
Értesítjük testületünk tagjait, hogy tanonciskolánk f. é. 

1941— 42. tanévi évzáró vizsgáját f. é. junius 15-én (hétfőn) 
déli 1 órakor testületünk tanácstermében fogjuk megtartani.

A vizsgára a tanonctartó kartársakat, a felügyelő bi
zottság tagjait, valamint az iskola iránt érdeklődőket tisz
telettel meghívjuk.

Budapest, 1942. junius 1.
Marton József s. k, Kövessy Géza s. k.

a tanonciskola igazgatója. elnök.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi junius hó 24-én (szerdán) délután 1 
órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghivja.

Budapest, 1942. junius 15. 5
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k-

főjegyző el-öl

_____
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Tanév végén
Az évzáró vizsgát és a tanévzáró ünnepélyt a 

tanuló és az iskola életében mérföldjelző kőnek 

szokták mondani.
Akik az iskolából végleg távoznak, azoknak egy 

útszakaszt lezáró mérföldkő, mely után az étet kö
vetkezik. Erre mindegyikük annyi utravalót visz, 
amennyit tehetségével, szorgalmával, kitartásával 
szereznie sikerült.

Az ipartcstület a szakiskola áldozatos fenntar
tásával és a tantestület a maga önfeláldozó munká
jával megadta a lehetőséget, hogy mindenki a lehető 

legnagyobb felkészültséggel vágjon neki az élet ut
jának. Ha valakinek lapos maradt az úti tarisznyája, 
az csak magára vessen.

Az iskola számára a maga életének végtelen 

utján egy-egy útszakaszt jelent ez a mérföld jelző

Családi sör
0.7 literes és 

11 literes palackokban.

a

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

Salgó gőzm osógyár
és ffehérnentükölcsönzö

A lecmedernebb berendezés. Mosás lágyított vízben
VI , Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszoleálés
Olcsó árak lelefon: 116-286

Ezüst üstben főtt.

G e s s l e r  m álnaszörp
a vezető márka békebeli minőségben.
Rendelhető' 2 i0—694. — Városi iroda! VII, 

__________________ Hársfa ucca 28

kő, melynél jól esik egy kis időre megpihenni, meg
elégedéssel tekinteni vissza a megtett útszakaszra 

és erőt gyűjteni az újabbra. Erőt gyűjteni az újabb 

munkára, mely a mai időkben nem jelenti a régi
nek újból való eliamétlését, hanem az uj idők szel
lemének és követelményeinek megfelelő uj nevelő 

munkát jelent.
Jelent uj feladatokat, nagyobbakat az előzők

nél, jelent uj munkát, megfesziitettebbet .az előzők
nél, jelent uj erőfeszítést, hogy az ifjúságot közös
ségi munkára a legmélyebb hazafias szellemben ne
velje. mert csak úgy lesz az Istennek tetsző és a 
hazának hasznos >

De az iskola minden igyekezete csak félmunka 

marad, ha a tanonctartó mesterek nem kapcsolód
nak be intenzivebben a jövő utánpótlásának a  nem
zet jövője követelte mélyebben szántó nevelésébe.

Az iskola csak rendszeres elméleti tudást, ön
tudatos magyar nemzeti nevelést és istenes életre 

való oktatást adhat. Az élet gyakorlati oldalára, a 

mesterség folytatásához szükséges tudnivalókra a 
munkaadó mester kell, hogy nevelje tanoncát.

Az idei mérföldkőnél megállva és előre nézve a

Kertibutorokat, csőbuforokat
Összecsukható vendégágyakat, sodronyokat vásá

roljon a készítőnél.
V I N C Z E  I S T V Á N  Népszjnház u. 26.
________ _ Telefon- 149—869.

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

b lé m á v a l  is  legolcsóbban

Fried Zsigmond és Fia
VI., Király u. 44. lel. 224 804. Kölcsönzés. i
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OLASZ
P A V O N I  K Á V É G É P E K  
P Ó T A N Y A G O K B A  IS K I T Ű N Ő K

SIMON KÁROLY
3 P E S T  V I . ,  C S E N G E H i - U .  8 2 .

TELEFONNI 27-913.1

jövőbe, az iskolának és a tanonc tartó mestereknek 
■ez a szoros együttmivnikálkodása a magyar kávés 
tanoncok korszerű nevelésén, az eljövendő nemzeti 
és európai közösségi munkám való előkészítése le
begjen mindannyiunk számé előtt, hogy egy év múl
va nyugodt lelkiismerettel tekinthessünk vissza és 
ismét meg lehessünk elégedve az eredménnyel, 
hogy nyugodt lelkiismerettel mondhassuk: ez derék 
dolog, férfi munka volt.

Értelmiségi bejelentések
Június 30-ával zárul az 1942. év első fele, melynek el

múltával —  juliu® 31-ig __ be kell nyújtani az 1939:IV.
törvénycikkben előirt értelmiségi bejelentéseiket.

A  vonatkozó rendelkezéseket tájékoztatásul újra kö
zöljük.

Bejelentésre kötelezett a törvény értelmében minden 
munkaadó, aki üzemében, üzletében vagy bármely egyéb ke
reső vállalkozásában értelmiségi munkakörü alkalmazottat 
foglalkoztat.

Az a munkaadó, aki értelmiségi bejelentésre kötelezett, 
bejelentésében elkülönítve jelentse be:

a) elsősorban az értelmiségi iraumlWakörü alkalmazót 
takr.t;

b) h abár értelmiségi munkakörü alkalmazottat nem fog
lalkoztat, de üzletében (vállalatában) házastársa le- vagy 
felmenő rokona és ezek házastársa, akár javadalmazás nél
kül is, az üzlet vezetésében, irányításában, vagy az üzlet 
munkájában résztvesz;

c) a nem értelmiségi munkakörben és a munka veze
tésében, irányi fásában részt nem vevő olyan alkalmazottat, 
aki a középiskola (polgári, gimnázium, reál, sb,) negyedik 
osztályát elvégezte, vagy ennél mntgnsabb Iskolai képzettsége 
van.

KARTARS!
Egyetlen kávéhézból sem hiányozhat az

DPERINO i Mi mfflii
a külföldön is jól bevált és kedvelt étvágyger
jesztő kellemes és nemes ital- Minden kávéház
nak be kell szerezni mert vendégei kérni fogják I

RÁCZ LAJOS borkereskedő
Budapest, IX., Viola utca 42. szám. 

Telefonszám : 227—105.

z/L áoiiUnMiicLÍú z a í kofa/

avagy finomkodva „kontinentális kávé" : ez volt a neve az európai 
éri társaság szalonjaiban annak az újfajta, finom, sötétbarna 
ízletes italnak, amelyet a cikória (CICHORIUM  IN TY BU S) 
illatos gyökeréből főztek. Az újfajta ital persze nem volt igazá* 
bán új, hiszen már a középkori klastromok barátlakói is ismerték 
és becsülték,1. De a világ most újra felfedezte. Divatba jött a* 
úri népnél a „kontinentális kávé".

Amikor ugyanis Napóleon hadat viselt Anglia ellen, az 
• európai szárazföld valamennyi kikötőjét elzárta a tengeren. ' 

túli árucikkek behozatala elől. Vén kontinensünk lakosságát 
ezzel az intézkedésével arra kényszeritette a franciák császára, 
hogy úgyszólván egyik napról a másikra átállítsák magukat 
és sok minden kellemes élvezeti cikk helyébe — amelyet az 

V- ! európai Ízlés apránkint megszokott — máróbholnapra pótlást 
' ' • találjanak. Honnét is vegyék a dohányt, a kávét meg a cukrot, 

ha a tengerentúli szállítások egycsapásra megszűntek? Vájjon 
, . : mivel is pótolják hiányukat ?

Sok mindenféle terv született meg akkor nagy hirtelenjé* 
ben. de nem mindannyija járt sikerrel. Viszont aztán akadt egész 
sora az olyan találmányoknak, amelyeknek nyomán lassanként 
hatalmas iparágak fejlődtek ki. Ezek az új iparok Európa sajátos 

' életteréből nőttek ki és ennek a térségnek nyersanyagaiból 
teremtett élvezeti cikkeikkel mind nagyobb és nagyobb mér* 
fékben látták el a közszükségletet. Bizonyos területiken Európa 
hovatovább önellátóvá vált: saját földje terményeiből megszü* 
letett a répacukor, maga termelte a dohányt, a cikóriakávé pedig 
a polgárembernek hűséges kisérótársává vált.

Árpikor a napóleoni nagy háborúk véget értek, kontinen* 
sünk belátta, milyen áldás az, ha saját ereiére támaszkodhatik 
Ekkor létesült az a vállalkozás, amely a*/ranrA 'c>kórtaká»ét 
azóta is gyártja. 1828*at írtak, amikor ez a gyárvállalat alakult.
A vállalat abban az igaz meggyőződésben, hogy amit készít, 
valóban jó árú, állhatatosan és gondosan egyre csak azor. mun» 
kálkodott, hogy az egykori „kontinentális kávét" minél jobbá.

-  minél izesebbé tegye. Volt úgy, hogy nehéz időket éltek át. 
volt úgy is,' hogy jó  idő járt erre a .törekvésre, de a végső siker 
mégis csak a vállalatot igazolta: a A/hl/Jffc'Cikóriakávé tökéle* 
tesen és teljes mértékben megfelel minden vele szemben 
támasztott tárgyilagos igénynek.

Akár hozzákeverjük valamilyen más kávéhoz, hogy izét 
fokozzuk éj zamatosabbá tegyük, akár pedig tisztán isszuk — 
tejet öntvén hozzá - ,  így is, úgy is csak örülhetünk annak, 
hogy feltalálták a *Franch >cikóriakávét. S élvezetünk még csak 
nagyobb, ha ezenfelül arra is gondolunk, hogy az a magyar 
földnek, a magyar ipar szorgalmának gyümölcse.
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D U b z l palackOtok

f o c U w U t d t - f é t c

Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, fő z e lék  és gyümöics- 

konzervek
a) Értelmiségi munkaköri! alkalmazottaiknak tekintendők

— kávéházi üzemekben:
Irodai tisztviselők, üzemi tisztviselők (olyan raktárno- 

kok is, akik a| raktári adminisztrációt irányit jóik, vagy a 
raktárkönyvelést is végzik), üzletvezetők, pénztárosok és 
pénztárosnőfc, konyhai felügyelőnő (direktrisz), feliró és 
felirónö, föpincér, fizietőpincér, (felsegítő fizető is), dohány- 
árus (trafilkios) és a kávéházi játékvezetők.

A  törvényben foglalt korlátozások ezekre az alkalmazot
takra vonatkoznak.

A  bejelentés szempontjából nem értelmiségi munka- 
vállalóknak tekintendő munkavezetők, akiket iskolai képzett- 
zettséigüktől függetlenül elkülönítve (külön jegyzékben) be 
áel] jelenteni:

konyhafőnök, főszakács, gazdaasszony, raktár kezelő, 
ruha-raktár kezelő.

A  nem értelmiségi munkakörben és a munka vezetésé
ben és irányításában részt nem vevő (nem munkavezető 
beosztott) alkalmazottakat csak akkor kell külön bejelenteni, 
ha a munkaadó egyébként is bejelentésre kötelezett és ezek
nek az alkalmazottaknak legalább négy középiskolai vég
zettségük van ezek:

a revier-pincér, éthordó, felszabadult borász, borfiái, 
önálló szakács, első, második, harmadik felszabadult szakács 
ezakácstanonc konyhamészáros, ovőeszköztisztitó. konyhai 
segédmunkás, kenyér-, sütemény- és cuíkrászsüte.ményárusok, 
újságos, telefonos, kézilány, futólány, mosoga
tóm), takarítónő, illemhelygondozó, szóval mindazok, akik 
sem az értelmicégi munkaköri! alkalmazottak, sem a munka
vezetők kategóriájába nem tartoznak, de négy középiskola* 
végzettséggel bimai:.

Ha a vállalat tulajdonosa, természetes személy, a beje
lentőlap 2. 9—12. kértíőpou'.juit saját személyére is ki kell 
töltenie és M 15. kérdőpontnál a tulajdonosi minőséget fel
keli tüntetni.

A  bejelent ésekben aiz időközben megtörtént változásokat
— ki és belépéseket —  is fel kell tüntetni1.

A  bejelentoiiipotkl kitöltésénél az egyes alkalmazottak 
összes évi járandóságának kiszámításánál a tényleg élvezett 
fizetésen felül a természetbeni járandóságok, OTÍ (illetve 
MABI) szerinti értékelése, n- bejelentésre kötelezett azon 
személyzetnek, akik ezenfelül a kiszolgálási díjból részesed
nek, ennek egy évi összege is figyelembe veendő. Hozzászá
mítandó még a javadalmazáshoz az alkalmazotti kereseti 
adó és az OTI-járulők fele is, hacsak azt a munkaadó az 
alkalmazott járandóságából1 le nem vonja

Tehát a fixfizetésü alkalmazottaknál a megállapított 
fizetés, természetbeni járulékok összege; al felszolgáló sze-

/ /ló C 'C d c  f f t h

MECSEKIT !"

Dobó Sándor•p __ bizalmi M i n d i g
i O J Ö S c i k ^  jól szállít
IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók : Gömbös Gyula ut 15 Telefon: J0 I-Ö0 9 .

.Helyzetnél (föpincérek, fizetők) a heti fizetésen ellazas ér
tékén kívül a felszolgálási dij megfelelő része, az eestleges 
meilélkjövedélmckből (sütemény) elért bevétel, a dohány
árunál __  ;l természetbeni ellátáson. esetleges heti^ fize
tésen kívül, a dohányórusitásért engedélyezett 10 százalék 
felárból) elért jövedelem; a játékvezetőknél (bridgeszaliMt- 
vezetok), az egyes vendégektől esetleg kapóit jutalék, ter
mészetiben! járulék összegét kiéli bevallani.

Megjegyezzük hogy a bejelentési kötelezettség a híva-
í ó crucsi *7/vili t T A n o  4-1r r\ ry 1 Jl.*-
vezetői tartoznak teljesíteni.

A  szükséges nyomtatványok a kerületi elöljáróságoknál 
kaphatók.

Ipari ügyek
Legutóbbi értesítésünk, óta a következő körlevelet adtuk 

ki: 19. számú körlevél.
Méz árának felemelése.
Aki valamelyik körlevelet nem kapta vclnat meg, fordul

jon az ipartestület irodájához.
Üj ármegállapítások.

A  Budapesti Közlöny f. ó. június 6-ilki száma a közellá- • 
tásügyi miniszter négy rendek tét közli, amelyek iparunk 
;nyugellátását érintik. E rendeletékot kivonatosan ismirtttt- 
jük:

a) A  65.587—1942. K. M. sz rendelet a természetes jég 
legmagasabb árát 100 kg-ot- kitevő és ennél naaryobb ineny- 
nyiség eladása esetén 100 kg-ként 3 P, 100 kg-nál kisebb 
mennyiség eladása esetén 100 kg.-ként 3.10 P-ben állapitota 
meg.

b) A  68.600— 1942. K. M. sz. rendelet egyes szárított 
zöldségek legmagasabb árát szabályozza.

c) A  69.900— 1942. K. V  z n ne! let a vegyes gyümölcs
íz és szilvaiz legmagasabb árát szabja meg.

A vegyes gyümölcsíz ára:
a) b)

1942. ‘augusztus 31-ig 3 60 P/kg 3.40 P/kg
1942. szentemben 1-tőJ. 3 40 P/kg 0.2O P/kg
Az a) alatti óraik a rendéie'lben felsorolt üzemek készít

ményeinél 'Számíthatók fej.
A szilvaiz legmagasab ára:

cukrozatlan 6.30 P/ikg.„ cukrozott 1942. aug. 31-ig 4.__
P/tog 1942. szeptember 1-től 3.86 P/kg.

Előállító üzemek nagyfogyasztók részére történő eladás 
esetén —  ha egy alkallömmal legalább nettó 50 kg, vagy 
egy hónap alatt összesen netíio 150 kg mennyiségű vegyes 
gyümölcsízt vagy ssilvaizt szállítanak, legalább 25 százalék 
engedményt kötelesek adni.

d) A 82.500— 1942. K, M. sz. rende’et az élősertés és 
húsipari termékek árát állapítja meg. Ezt: a nagytér jedel- 
.nü rendeletet lápunk korlátolt terjedelme miatt nem ismer
tethetjük részletesebben, csupán a rendelet e) fejezetére 
hívjuk fel rvrtdrsaink figyelmét, amely a hentesáruk uj 
árait tartalmazza.

Felhívás!
Megvettem a Budapest, VI., Andrássy-ut 45. sz. alatti 

Japán kávéház éttermet. Kraszner Menyhért úrtól. Felhívom 
nevezett összes hitelezőit, hogy követeléseiket lő  napon be
lül Írásban jlentsék be Dr. Takács László ügyvédnél, Buda
pest, V., Aulich utca 4. szám alatt annál inkább, mert 
ezen határidőn túl érkező bejelentések alapján semmilyen 
követelést eü! nem ismerhetnek.

AP.RAHÁM ISTVÁN.



Jó bornak nem kell cégér, csak Borszéki borviz!
Forgalomba hozza: Erdélyrészi Fürdők Szövetsége budapesti Ki- 

,, í rendeltsége, Budapest Rökk Sziláid ucca 1. Telefon: (30-840.
H A Z H O Z  S Z A  L L 1 T J U K. __________________
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A b r o s z o k  kávéházi, szállodai 
"  ” es vendéglői, minden
nemű fehérnemüek, flanelltakarók nagy Válaszíékban 
Pelyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám- VezécUépi/iselet: Bpest, IX. u 4.

Abroszok kávéházi, szállodai
"  ” es vendéglői, minden
nemű fehérnemüek, flanelltakarók nagy Válaszíékban 
Pelyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám-

A  baromfi árát

a m. kir. közellátáisüg'.vi miniszter G3 800— 1942. számú ren- 
-delete állapította meg 1942. április 19.-étől kezdve.
Az élőponty legmagasabb fogyasztói ára
a m. kir. közelátásttgyi miniszter 81.520__ 1942 K. M számú
rendis le te szerint 1942, junius hó 7. napjától az 1942/ évi 
szeptember 30. napjáig fogy,-utóknak történő eladásnál 
kp: ke,n-t 4.60 p, vendéglátó ipari üzenndk, közintézőnényeik és 
egycb nagyfogyasztók részére 30 kg-nál nagyobb tételeikben, 
történő eladás esetén kg-ként 4.40 P.

I
A hadbuvonult alkalmazottak segélyezésének szabályai
elmen ismertettük az idevágó törvényes rendelkezéseket. 
Hozziánk intézett kérdésekre közöljük, hogy a tartási hozzá 
járulás a vendéglátó iparban csupán a tisztviselőket, üzlet
vezetőiket és azokat az alkalmazottakat (főpincér, főszakács) 
illeti meg, akik legalább 10 munkás munkáját irányítják. A  
többi személyzetet (felszolgálók, újságosok konyhai alkal
mazottak) a tartási hozájárulás nem illeti meg.
~ _________ —
Katonai szolgálatra bah Ivott kereskedők 

és Iparosok felmentése
A  közelmúltban egyes napilapokban az a téves közlés 

jelent meg, hogy a katonai szolgálatra bevonult és alapos ,‘nr 
dóikkal nemténylegos állományba helyezésüket (polgári fog
lalkozásukban meghagyásukat) kérő iparosok és kereskedők 
kérvényeiket benyújtás előtt a Kereskedelmi és Iparkmará- 
nál tartoznak Láttamozatni. E nem hivatalos forrásból szár
mazó helytelen útbaigazítással szemben a Budapesti Keres
kedelmi lés Iparkamara közli az érdekelteUJkel, hogy a nem 
ténylegeo állományba helyezés iránti kérelmeket a felügye
letet gyakorió minisztérium utján kell a honvédelmi minisz
ter úrhoz címezve benyújtani. A  kérelmek tárgyában a hon
védelmi miniszter ur meghagyás! bizottsága határoz.

A  fent közöltöktől eltérő eljárás, így a kérelemmel a

Telefon: 783-289

Kereskedelmi- és Iparkamara felkeresése szükségtelen és a 
-kérelmezőknek felesleges időveszteséget okoz,

A közellátásUgyi ml ni sztár válasza a ke
nyér és zsamiye pOtkiutalésa tárgyában

310 938. K. e. zzám— 1942. III. 1.
Tárgy: A  Budapesti Kávésok Ipartestületének kérelme 

kenyér és zsemlye pót kiutalása tárgyában.
Hiv. szóm: 452— 1942.
Hivatkozással fenti szám alatt előterjesztett kérelmük

re, értesítem a t  Ipartestiiletet, hogy a kenyér és zsemlye 
tekintetében 1'5 százalékos pótkiutalást engedélyezni mó
domban nem áll, mert ennek következtében a fogyasztásra 
nem kerülő kenyér és egyéb sütőipari termékek mennyisé
ge csalk 1 ová.bbi emelkedést eredményezne, mely a készle
tekkel való takarékos gazdálkodás szempontjából nem en
gedhető meg. Budapest, 1942. április 30. A  miniszter he
lyett; olvashatatlan aláírás.

H Í R E K
Eló'ljárósági ülés.

A  szokásos — junlus hasd __  előljárősági ülés f. é.
június hó 24-én (szerdán) déli 1 óraikor fog  a testület fca- 
nábstermében megtartatni. A  napirenden lévő aktuális kér
ésekre való tekintettel kívánatos, hogy az elöljáróság tag
jai minél nagyobb számban vegyenek részt, annál is inkább, 
minthogy a nyár folyamán rendszerint elöljárósági ülést 
nem tartunk.

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

Budapest, Vili, Bókay János ucca 8 -1 0 . szám.
S z á l a i t :  Hütőgéposztáiy telefon: 138—881.
Linde hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye

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

[ Sechter ÍIS Kühnc habverő, cukrász- és csokoládéipari gépeket 
I Sshastian Wsnz elektromos automatikus cukrász- és péksütő 

kemencéket.
Beher dagasztógépeket.

Í íorro automatikus o'dénymosogatógépeket stb. stb.
K & r je n  d i í m e n t c s  á r a i i n l a f o t ! önműködő edénymoeogató



KÁVÉSOK LAPJA

Tanonciskolái évzáró vizsgálat,
A  Budapesti Kávésok Ipartestületénicüc szakirányú ta

nonciskolája, 1941__42. tanévi záróvizsgáját f. évi junius
15-éu (hétfőn) déli 1 órakor tartja meg a testület tanács; 
méhen. Felkérjük a testület tagjait, főként a tanonctartó 
kartársaikat, az elöljáróság és felügyeiöhizottság^ tagjait, 
valamint a tanoncoic hozzátartozóit, hogy a vizsgán vegye
nek részt. Egyben figyelmeztetjük a tanonctartó kartársa
kat, hogy a behatások a jövő tanévre f. hó 16., 17., és 19-én 
<1. e. 10— 1 óra. között tartatnak'.

Remete Viktor f
Iparunk régi barátja és jóakarója hunyt el Remete 

Viktor székeisf;városi főjegyző, az V. kerület helyettes elöl
járójának személyében. Régebben Remete Vik or a székes- 
főváros pénzügyi osztályában működött és a vigalmi adó 
életbeléptetésétől kezdve sok éven át annak referense volt. 
Ezt a terhes feladatot nagy megértéssel és iparunk iránt 
lanudtott jóindulattal teljesítette. A  legszebb fcvfikorá'oun 
elhunyt iköztiisztvlselő elhunytét testületünk is mély fájda
lommal vette tudomásul.

Gyászeseí.
Nacry veszteség érle Wagner Béla kartársunkat, az 

Opera kávéház közhscsülésbcn álló igazgatóját és csaladjai. 
Édesanyja, özv. Wagner Wilimosné sz, Roob Józan f. é.̂  ju- 
rius 9-én 'életének 81. évében elhunyt. A  megboldogultat, ki 
néhai férjével együtt a fővárosi vendéglátóipar egyik tekin
télye volt,,. családján kívül iparunk is őszintén gyászolja. 
Folyó évi junius 12 én a Kerepesi temető halottas naznbol 
temették nagy és általános részvét közepette,

\

Ágyalapitvány.
Kövessy Géza testületi elnök a Főpincérek csillaghegyi 

üdülöházába létesítendő ágyalapitvány céljára 200 pengét 
adományozott

A kenyér a legolcsóbb tápszer.
Orvos..statisztikusok megái lapították — ir:a a Malom- 

újság — amit különben nagy általánosságban már régóta 
tudunk, hogy kenyerünk, -pénzértékben a legolcsóbb élelmi
szerünk, olyan olcsó, hogy erőn tekintetbun messze fölüU- 
emelkedik többi táplálékainkon. Egy pengő áru lisztbe, 
ugyani® 8000 kalória meleget, tudunk szervezetünknek adni. 
azonban n kdnyérnek azon előnyös tulajdonságai is számítás 
ba esnek, hogy az nem tulkoncnntrált táplálék, nem bír jel
legzetes izzcl. mdy azt egyéni táplálékká tehetné és a szer
vezet részéről soha sem válik nvgunoítá,

Kartársak! F. ikériink benneteket, hogy Zwack Unicumia 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM üvegből, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár 
kizárólagos védjegyzetf tulajdonát képezi és e néven csakis 
valódi áru hozható forgalomba, Ha a vendég linicumot kér, 
adjatok neki valódi linicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni s- 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 régebbe:: is vállalatunknál fedezték

Járn ék  b e n ,  f í í z e l é k k o n x e r  v e k b e n ,  
p a r a d ic s o m b a n

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

Uj telefon: 426— 117.

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és porcellán

I n s  M i i .  m i i  I l i n
Szakszerű javítás:

Rels Jenő Budapest, Mozsárr a 12.
Telefon: 118-938.

NA(iY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖ R ÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktaiát. u. m. : borszivattyuk, 
szürögépek, palackok, parafadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. C A Á L  ENDRE. 

Lakása: Budapest, VIlI-. Rökk 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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