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Em l é k e s t  e l  é

NE FELEDKEZZÉK H EG , H O G Y  . . .
Jul'ius 5_ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 

í kin. Péiuzügyigaagatóságmál kávé- és teakészletüket azok, 
i akiknek 1939. évi október hó 8-án készleteik voltuk és ez a 
| készlet egésziben vagy részben megvan

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

Julius 5-ig befizetendő a beruházási hozzájárulás ne- 
| gyedévi részlete.

Julius 5-ig befizetendő a családvédelmi pótlék járulék 
$ III. negyedévi részlete.

Julius 5-ig kell bejelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
] csolkoládlégyurma június 30-iki készletét a m. kir. kereske- 
i delmi hivatalnál (V., Rudolf rakpart G.)

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK 

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espreesók), 
penziók, kifozésefk korcsmák üzeni, és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Tolefon: 282-458. Sürgönyeim : Köztej.
---------- «» X~» ----;-----

350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén

te j ív ó  c s a r n o k o k

IV. Kecskeméti u. 5.

A

a MAGYAR KÁVÉST PARI ÉVKÖNYV 
1941. évi kötete

kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

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

Julius 10-ig az adóközösiség tagjai tartoznak megfizetni 
julius havi forgalmi adóálalányulkiat.

Julius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti, külön- és rokkantellátási adó.

Julius 31-ig az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány- 
biztosához be kell jelenteni az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazóiak személyében és munkakörében 
1942. junius 30-ig történt változásokat.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

Felhívás.
Ipartestületünk elöljárósága legutóbbi ülésén elhatá

rozta, hogy az ipartestület tagjú  között megindítja ,n gyűj
tést honvédéink szivarral és cigarettával való ellátása érde
kében.

Mindenki hazafias kötelességet teljesít az értünk küzdő 
katonáinkkal szemben, ha önkéntes készpénzadomány;iit a 
célra mielőbb eljuttatja az Ipartestülethcz.

Budapest, 1942, junius 27.
Dr. Havas Nándor főjegyző. felfeőörsi Kövessy Géza elnök.

Elöljáróság! Olás
.K Ö ZP O N TI néven V. Erzsébet léri kioszk

a kivHo minőségű ismert 
PASZTŐ R Ö ZÖ TT kanna V. Berlini tér 9, 

é< palack l é i * 1 .
HABTEJSZINT. k AVÉTEJ VI. Teréz krt. 32.

SZINT. TEJFELT, ... . . .
P A S ZTŐ R Ö ZÖ TT CSE- Vj. Városliget 
MEGEVAJAT YOGHUR* (Vilma királyné úttal szemben 

T Ó T
KRÉM SAJTOT slb.

1942. Június 24.
Az év első felérnek munkája véget ért, a junius 24-én 

tartott előljárósági ülés fejezte be az 1941— 42. évi munka- 
időszakot. Hogy ez az idő sok munkával és gonddal volt 
teli, azt részleteznünk sem kel1. Ennek a beszámolónak is
eljön nz ideje, „ ... . T. ...

Az ülésen resztvettek: Kövessy Géza elinok, dr. Kallay
Albert szív. főjegyző, iparhatósági biztos, Szabó Sámuel, 
vitéz Bertha Gyula alelnökök, Boros At.tiln T "



KÁVÉSOK LAPJA

Gebiiuer Béla, Kass János, Lendvai József, Paulin Lajos, 
Man.iinger Ferenc Szlavek Károly, dr. Szász Elemér, 
Szmrekovszky Tibor, Wagner Béla, br, Wasmer Gusztáv, 
Zsigmond László előtUjárósági tngoflc és számvizsgálók. Bandi 
Józsii az ipartestületi szék elnöke, dr. Havas Nándor fő
jegyző, Meggyes István aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Kövessy Géza elnök az elöljáróság ülését megnyitotta. 
A  megjelentek üdvözlése után az ülés_ jegyzőkönyvének hi
tel ovi'ősére Paulin Lajos és Szlávok Károly elöljáróság! ta
gokat jelölte ki.

Az 1942, évi május 27-én tartott előljárófcági ülés jegy
zőkönyve bemül attatott és helyberthagyatoíit

Ezután a tanév végével az iskolát elvégzett tainomcok 
felszabadítása következett. Ezek a következők voltak: Bá
nyász Sándor, Csörgits János, Egeres Béla,, Fejes Alajos, 
Grosz László, Horváth Jenő Kállai Gyula, Korber Alajos, 
Kovács Béla, Kulák Ferenc, Onderó Péter és Szabó Lajos. A  
felszabadult tanoncokhoz dr. Itállay Albert főjegyző Intézett 
figve'nneztetö szavakat, feHhiván őket vendéglátó Iparban 
szükséges tudás és modor elsajátítására. Főként a.z udvarias 
viselkedést tartja sziifkégenek. mint a mely tulajdonság a 
magyar vendéglátó ipar jóhirét megalapította. Hazafias kö
tél es- p gt el jes i tésre figyelmeztette az uj! segédeket.

Kövessy Géza üdvözlő szavai után, a felszabadult segé
dek segédlevelei és munkakönyvé! kiosztattak.

A  h-gutóbbi ülés óta iparengedélyt kaptak, és a tag-ók so
rába 1kiiktattak: Havas József és gidófalVi Csiszár Gusz
táv Fővárosi Pavillon), Paulin Lajos (Paulin), Rozsnyai 
Sándwné (Gésa teaJház).

B.\ Bányász Jenő (k'.amari lo'.itkár levele, melyben a kor-

Családi sör
0.7 literes és 

t 1 ja literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

N A T I O N A L
és egyéb ellenőrző pénztárgépek, 
speciális üzeme - Karbantartás, Javi- 
ás, összes kellékek, eladás, vétel, 

csere.-

M o n h a l f  J á n o s " , ”
Budapest, isi . ,  Lajos* u . 1 0 7 .

Telefon: 36?— 76!

mányfötanácsosi kinevezése alkalmából kifejezett üdvözlés
ért köszönetét mond, tudomásul vétetett.

Wagner Béla elöljáróság! tagnak édesanyja elhunyta! al
kalmából a testület részvétét fejezte ki. Az elöljáróság a 
részvétnyilatkozathoz őszinte sajnálattal Járul hozzá.

özv. Remete Viktorné levele, melyben a férje elhunyta 
alkalmából kifejezett rés z lte t  megköszöni, tudomásul szol
gált.

A testület kezdeményezése folytán a következő kávéba- j 
ze1' leintették he idegen hangzási! nevüknek magyar haíug- < 
zásunkra való változtatását:

Sttasser Béla ../London”  kávéházról ..Nádor1’ kávéházra,
^mba Endre ..Hoiwood” kávéházról ,,Hunnia”  kávéházra
Szmrekovszky Tibor ..Kairó" kávéházról , K irály”  ká.

vékásra,
if.í Thaller István ,.Ceylon” kávéházról .Szeged” ká- 

e'házra.

További néwáltozta'ások folyamatban vannak. Szlavek Ká. 
re’ v bejelenti, hogy a ..G’-eehani-'Venezia“  kávéház nevét 
. Ferenc József-téri”  kávébázra változtatta,

Elnök ismételten felkéri nz érdeklőit kartársakat hogy e 
névváltoztatásokat mielőbb ha Hsak végre és jelentsék be.

Főjegyző' jelérti. hotrv az elnökség a leszállított cukor- 
'•lontin/genis felemelése iránt kérvénnyel fordult a (ktere-akeds- 
’emügyi m kir. minísateriurnhoz. mely azonban azt közölte, 
hogy ez a kérelem ezidőszerinf nem teljesíthető.

Elnök részletesen beszámol a tejkorlátozási rendelet > 
megváltoztatása tárgyában tett eljárásairól1. Többször cWárt * 
■i közellátásügvi min'sz'éríum illetékes uralnál, uégyrendbeli § 
előteriesztésben világította meg a rendelet mtézike depóit.

Szlavek Károly 41 vajkiszolgáltatás ügyében tesz pn- 
teszt.

Az elöljáróság elnök felvilágosítását, örömmel vette tu- | 
domásul.

A tejkérdései kapcsolatosain főjegyző bejelenni, hogy egv | 
buffet-vállalatet mely vendéglői iparengedélye mellett kor
látlan italmérést és kávémérő ipart gyakorol, a m. kir. pénz
ügyi gazga tóságnál feljelentettünk

Az elnökség a tagok részéről felmerült kívánságokhoz é 
képest az Árhivn.talhoz előterjesztést intézett, melyben a pót
kávéból készült feketekávé, ;» kevert, vagy hazai teából k«- i 
szült tea, az espresso adagok valamint a leveseik árának i 
megállapítását kérte A kérvény a testület értesülése sze- 
rint. elintézés alatt á l.

Ugyancsak a fennálló korlátozásokra valló tekintettel az 
Árhivataltól az árukiszolgál(atási kötelfezettség olyan módo
sítását kértük, hogy bizonyos áron aluli cikkeket ne legyünk 
Fénytelenek kiszolgáltatni. Ez a kérelem is tárgyalás alatt áll

Ezüst üstben ffőtt.

G e s s l e r  m álnaszörp
a vezető Márka békebeli minőségben.
Rendelhető’ 220—694. — Városi iroda* VII, 

________________ Hársfa ucea 28
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OLASZ
P A V O N I  K A  V É G É P E K  
P Ó T A N Y A G O K R A  I S K I T Ü N Ó K

SIMON KAROLY
B P E S T  V I . .  C S E N G E R I - U é  8 2 .

TELEFON: 127-913.

A  méz árnak hatójáéi megállapításával kapcsolatosan 
íiz elnökség körlevélben hivta fel/ a testület tagjait a beje
lentési és utánfizetéci kötelezettségre.

Elnök közli, hogy a hadibavonuít kartársaik és ipari 
rnuniKasők támogatása ügyében a Pőpittcérek Orsz Egyei 
l^ilefcével_ közölte testület ez ügyben tett intézkedéseit. 
Egyben indítványozza, hogy a testület dicsőségesen harcold 
honvedeink részére cigaretta és dohányára gyűjtést rendez
zen. Ez a legcélszerűbben oly módén lennie lebonyolítható, 
ha kartarsaiTHk pénzadományokat juttatnának ,, testülethez 
mely a befolyt összegért dohányárut vásárol és ‘nzt a Vörös 
Kereszt utján a frontra eljuttatja.

Az elöljáróság elnök indítványát egyhangú lelkesedés, 
se! elfogadta es annak végrehajtásával elnököt bízta! meg.

A  tanonciskola vizsgájáról szóló igazgatói jelntés bemu. 
láttatott, a!z elöljáróság azt ürömmel vet1,, tudomául és az 
igazgatóinak és tanári karnak elismerését és köszönetét fe 
jezte Ki.

Főjegyző felkérte „  testület tagjait, hogv a pályavá
lasztási tanácsadó által kibocsátott kérdőívekre válaszaikat 
mielőbb küld iéiki be.
i  é® iparkamarának a tanonokérdésben
kiadott ieilmvasa elintézés végett* az elnökségnek adíitott ki.

A  facipők használata tárgyában megküldött kamarai 
átirat és arra adott váltasz bemu tattatott azzal, hogy a ká
véháziakban facipőket csak a konyhai üzemben tartunk lehe
tőnek.

Magyar Feltalálók Országos Szövetségének átirata, 
melyben az ipa'rban hiánvzó nversanyagok közlését kéri és 
az arra adott váltass tudomásul vétetett.

Fó'jegyzó' közli, hogy a fizetéses szabadságra utazó mun
kaivá] lakók vasúti meuctdijkedvezménye f  é. június 12-ével 
újra életbelépett,

Elhök jelenti, hogy a testületi helyiségek renoválását
tervbe vöt'te, melynek fedezete a költségvetésben már sze. 
lepel. Az elöljáróság a bejelentést tudomásulvéve. az elnök, 
séget a munkálatok végrehajtásával meghatalmazza.

Az ipartestületi munkaközvetítő' május havi munkássá
gáról szóló jelentés irattárba tétetett.

A  Magyar Köztisztviselők Szanatórium Egyesületének 
•felhívása, melyben az egyesüket szolgáltatásait a testület 
tagjainak felajánlja, pártolólag adatott ki az elnökségnek, 
hogy ez ügyben __ ha indokoltnak tartja —  a további lépé
sekét tegye meg.

Több tárgy nem lévén

Kertibatorokat, csőbutorokat
összecsukható vendégágyakat, sodronyokat vásá 

roljon a készítőnél.
V I N C Z E  I S T V Á N  Népszínház u. 26.
_____________________Telefon : 149-869._____________________

Elnök bejelenti , hogy a nyár folyamán —  rendkívüli 
esetet kivéve •— előljárósági ülést nem hiv össze, „ kartár- 
saknaik jó pihenést kivánt és a>z ülést berekesztette.

Tanonciskolánk évzáró ünnepe
Tanonciskolánk f. é. junius hó ló-ér. tartotta évzáró 

vizsgálatát.
A  vizsgálaton megjelent vendégkoszoru azt mutatja, 

hogy az iskola munkája iránti érdeklődés évről-évre fokozó
dik. Ez úgy a tantestület és tanuló ifjúság munkájára hat 
búzáitólag, minit ahogy megelégedéssel tölti ol az iskolát 
fenntartó ipartestület vezetőségét mert látható jele annak, 
miszerint nz iskoláért hozott áldozott megtenni a maga mél. 
tó gyümölcsét,

A  vendégek között ott volt Bokros Lajos előljárósági 
és felügyeliőbizottsági tag. Bokros József, özv. Singer Kál
mánná, Szolominka János kávésok, dr Havas Nándor fő
jegyző, Meggyes István aljegyző é® dr. Rhénes Istvánná az 
ipartestületi Iroda részéről; Zaharescu Miklós és Sándor, 
a, vendéglősiskola és Einzig Pál a Genfi Szövetség képvise
letében továbbá dr Litvay Andrásné, dr. Litvay Olivér, ifj. 
Wágner Béla. kávéházi tisztviselők és számosán a tanulók 
szülői és hozzátartozói közül.

A  vizsgálaton Kövessy Géza ipartestületi és felügyelő
in zottí ági elnök elnöklőit,

A  Magyalr Hiszekegy elmondása és Marton József igaz
gató megnyitó beszéde után a tanulók a hittan, majd a köz
ismereti- és szaktárgyakban tett előmenetelükről tették ál. 
talános megelégedésre szolgáló tanúbizonyságot.

Az iskola fenntartója, vezetősége és tantestülete meg
elégedései! láthatta, hogy a mai rendMviili viszonyok mel
lett is az eredmény kitűnő és a szakmai utánpótlás’ nevelése 
évről-évre jobb eredményt mutat

Szívós József és Kállay Gyula III. o. t. művészi szava-

KARTARS!
Egyetlen kávéházból sem hiányozhat az

RPERINO i I l i i  apili
a külföldön is jél bevált és kedvelt étvágyger
jesztő kellemes és nemes ital Minden kávéház
nak be kell szerezni mert vendégei kérni fogják I

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

Telefonszám : 227 — 105.

J ó  b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozza : Erdélyrészi Fürdők Szövetsége bpesti kirendeltsége 
Budapest, Vili., Rőkk Szilárd-utca 1. Telefon: 130-840, Házhoz szállítjuk! BORSZÉKI BORYIZ!
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, fő z e lék  és gyümölcs- 

konzervek
latai után Szabó Lajos magyar, Ziprcsz György német, Szívós 
József francia nyelvű beszédben mondott köszönetét és bú
csú rótt el a felszabaduló tanulók nevében. Azután Kövossy 
Géza elnök buzditó szavaik kíséretében osztotta, szét n ju
táim kát az arra érdemes tanulók közölt, A  szorgalmas és 
jóvi: rietü talnulók jutalmazását az Ipartestület, a Kereske
delmi és Iparkamara, a Főpincérdk Országos Egyesülete 
Kövessy Géza elnök, Bokrosf Lajos és özv. Singer Kálmánná 
tanonctaírtó főnökök és Szabó László tana1’ adományai tettek 
lehetővé. A  jutalmakat Szabadó Jenő I. o., Fejes István, 
Gyaraki László Szimhár Sándor II. o és Bognár Károly, 
Egeres Bélái Kállai Gyula, Nagy Sándor, Lengyel László, 
Ondero Péter. Rólh Árpád, Szívós József és Zipresz György 
IIT. j tanulók kapták.

Kövessy Géza buzditó, hazafias záróbeszéde után a szép 
ünnepség a Himnusz elének!ősével ért végett.

Ipari ügyek
Az idei liba és kacsa fogyasztásának eltiltása.

A  m. kir minisztérium f. é. junius 28-án kelt 3950— 
1942 M. E. szám-u rendelete szerint a rendelet hatálybalé
péséi ől kezelve 1942. szept. 15. napjáig idei kelietésü libát 
és kacsát levágni nem szabad.

Forgalmi adóváltságok áthárítása

A m. kir. pénzügyminiszter 500— 1942. P. M. számú 
rendeltével egyes cikkek forgaltmi adóját újra szabályozta, 
illetőiig felemelte. Az Árhivataltól kapott feljogosítás sze
rint az '52.000— 1942. K. M. ?z. rendelet határozmányai sze
rint ezek atz adókulömbözotek áthárilhatók, illetőleg az árak 
ennek megfelelően felemelhetek.

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

V., Thököly ut 34 Telefon : 225—780-

Billlárdasztalok
behúzása

▼ é t e l e ,  
e ladása,

Székek, mórvény és kártyaasztalok, 
alpakka, üveg és porcellónéruk-

Fried Zsigmond és Fia
Budapest, VI., Király u. 44- Telefon; 224-804.

í s t e x U a

1/ezuUéfu/Csetet: fixest, IX. Qáty.a u

Zdtetyoti: 183-269

bizalmi M i n d i g  
cikk jól szállít 

IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók: Gömbös Gyula ut 15- Telefon: 351-859.

Győrffy-Bengyel Sándor.

Á  katonai és polgári kö'.elességteljesités hősi halottja', 
ként esett el Magyarország közellátási minisztere aki álla
potának folytonos romlása ellenére sjm hagyta ott egyetlen 
pillanatra azt «  posztot ahová íölöttesei állították. Amikor 
a gazdasági ellátás problémái, a termelés és fogyasztás 
szabályozásának rendezése egész embert kívántak ezeknek a 
feladatoknak megoldására, került a miniszteri székbe Győr
ffy-Bengyel' Sándor, aki nem az elméletek, nem az Íróasztali 
mellett történő aktagyártás, hanem a katonás elhatározások 
és tettek embere volt. A  gyors elintézések embere volt, aki 
nem sajnálta a fáradságot hogy személyesem győződjék 
meg a kisemberek ezernyi gondjáról-bajárói és energikus 
cselekvéssel azonnal megtalálja és alkalmazza az orvoslási 
lehetőségeiket. Úgyszólván munka közbeni ragadta el a halál 
és az ország nemcsak egyik legtehetségesebb fiát, hanem a 
gazdásági élet nagy szervezőjét is gyászolja a megboldo
gultban 5
,T, * ................ ‘r"*ir’rrpr"T' ■.d;izassa£.

Gono Edith és ifj. Ottó Dezső —  Ottó Dezső kartársunk 
fia . f  é. junius 30.án tartották meg esküvőjüket a Margit- 
köruti Ferencesek templomában, A z ifjú párnak legjobb ki. 
vánságair.kat fejezzük ki.

Tsmét életbelépett a munkások szabadságidejére szóló vasúti
díjkedvezmény.
A  magyar államvasutak igazgatósáén közli, hogy az 

ipari kerofkodtílmi és bányászati munkavállalók fizetéses1 .sza
badságidejére engedélyezett 50 százalékos kedvezmény junius 
12-étől ismét igénybevehető.
Iparosok könyvvezetési kötelezettsége.

A  legújabb adójogszabályok végrehajtása során tapasz
talható volt, hogy a kereskedelem és ipar körében még min-

Szokszerü ja v ító i:
Rels Jenő Budapest, Mozsáru. 12.

Telefon: 118 938. _____

kávéházi, szállodai 
» a  R  és vendéglői, minden-

nemű fehérnemüek, flanelltakarók UBJ vállUlékblí
Petyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám-
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dig számosán vannak olyanok, alkifc nem ismerik a könyv- 
vezetést kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseiket. A  szabály, 
szerű üzleti könyveik vezetésére kötlezatt önálló iparüző gyak. 
l-an nem tudja, hogy milyen üzleti (könyveket tartozik vei 
zetni miilyen üzleti adatokat1 jegyezzen be azokba és mikor 
és hol hitelesitendók.

A  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara m érdekeltek 
részére most a könyvvezetésről tájékoztatót állito‘t össze, 
amely úgy a; nagyobb. mint n kisebb vállalatok ebbeli kötele
zettségére nézve egészen részletes felvilágosítás1- nyújt és 
pontosan közli Q könyvek illetékére nézve vonatkozó rendelke
zéseket is. A  tájékoztató, amely a kereskede!,v'i és iDarka- 
maránál kapható 50 filléres árban, aiz egyes üzleti könyvek 
beosztása tekinetében is hasznos útmutatást ad.

A félfogadás ui rendje az Árhivatalban.
A  közellátási minisztérium árhivatalában (<<• volt Árkor- 

mánybiztoságon) május ll.tő l Iklezdve a munkaidő reggel 8.. 
tói délután 2-ig tart plZ ügyfelek fogadása pedig 12—2 óra 
között történik Szombati napokon a hivatalos óra 8—12 kö
zött van g n; feleket 11—12 óra közö4t fogadják. A  hivatal 
a félfogadás meghatározott, idejét a legoontosabban betartja 
A z ÁrhivataL helyisége: Budapest, VI. Nagymező ucca 1.
„Paprikás egytálétel”  Svájcban.

A  magyar paprikával fűszerezett ételek bevonultak 
Svájc legnagyobb éttermeinek étlapjaira. A magyar fűszer 
nek, amelyet már világszerte ismernek és kedvének, ez egyik 
hódítása. Azelőtt Svájc a borsot részesítette e'őnyben, most 
azonban egy zürichi főzőtanfolyamon bemutatták hogy az 
ételeket a magvar fűszerpaprika milyen pompás és változa
tos izeikkel tudja felruházni.

Egy pengő' értékű élelmiszerből a kenyér tápértéke a leg
nagyobb.
Az Orvosi Hírlap a, kialakult budapesti piaci árak alap

ján végzett vizsgálat eredményét közli arról, hogy 1 pangó 
értékű élelmiszernek mekkora a tápértók.ei-ejc Eddig uvvan. 
is általában ttlzft számították ki hogy bizonyos élelmiszerfélák- 
ben milyen mennyiség fehérje, szénhidrát, és zfir van és a 
vizsgálatoki legjobb esetben rnég arra terjedtek ki, hogy 
mennyi kalóriát adnak a különféle élelmiszerek A  nagy tö
megek számára aizonb3n nemcsak az élelmiszerekben talál
ható kalóriamennyiségek jelentenek szerepet, hanem azoknak 
beszerzésére fordított összegek is. Éppen, ezért helyes azt is 
mpgvfeigállhi, hogy a különböző iéileilmiszereköől milyro 
mennyiségű erőanyag vásárolható egy meghatározót1* ösz- 
Kzegért. Mivel egy pengő ára liszt 8000 kalóriát egv pengő 
ára hal pedig csak 400 kalóriát adf ebből következik, hogy 
a lisztből előállítható kenyér szerepe a& élelmezésnél nem
csak biológiai, hanem szociális szempontoknál fogva is min 
dennél eíőbbrevaló.
Mikor friss a tojás?

A  tojás frissességét úgy lehet megállapítani, ha megnéz
zük, mekkora benne a tojás tompább végén levő légbuborék. 
Minél kisebb, annál frissebb a tojás. A  németek már ott tar.

ICávéUá'zL is - í t t u fn i  a f c w z a k
fehér és színes kivitelben

íxiwiJif.bYnatoS' U e d i  a&taszalc
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LLIM TESTVÉREK textilnagykereskedö cégnél.
Budapest. V., Szt. István tér 5. 

Telefon: 1-892-92

avagy finomkodva „kontinentális kávé" : ez volt a neve az európai 
ári társaság szalonjaiban annak az újfajta, finom, sötétbarna 
ízletes italnak, amelyet a cikória (CICHORIUM  IN TYBU S) 
illatos gyökeréből főztek. Az újfajta ital persze nem volt igaza, 
bán új, hiszen már a középkori klastromok barátlakói is ismerték 
és becsülték,; 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 kényszerítette a franciák császára, 
hogy úgyszólván egyik napról a másikra átállítsák magukat 
és sok minden kellemes élvezeti cikk helyébe — amelyet az 
európai ízlés apránkint megszokott — máról.holnapra 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 jétségnek nyersanyagaiból 
teremtett élvezeti cikkeikkel mind nagyobb és nagyobb mér. 
tékben látták el a közszükségletet. Bizonyos területeken Európa 
hovatovább önellátóvá vált: saját löldje terményeiből megszü. 
letett a répacukor, maga termelte a dohányt, a cikóriakávc pedig 
a polgárembernek hűséges klsérötársává vált.

Amikor a napóleoni nagy háborúk véget értek, kontinen* 
sünk belátta, milyen áldás az, ha saját ereiére támaszkodhatik 
Ekkor létesült az a vállalkozás, amely a S/hjnrft’Cikóriaká/ét 
azóta is gyártja. 1828=at írtak, amikor ez a gyárvállalat alakult. 
A vállalat abban az igaz meggyőződésben, hogy amit készít, 
valóban jó áru, 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 ^Francit'cikóriakávé tökéle. 
tesen és teljes mértékben megfelel minden vele szemben 
támasztott tárgyilagos igénynek.

Akár hozzákeverjük valamilyen más kávéhoz, hogy izét 
fokozzuk és zamatosabbá tegyük, akár pedig tisztán isszuk — 
tejet öntvén hozzáL—, így is, úgy is csak örülhetünk annak, 
hogy feltalálták a ^Francit .cikóriakávét. S élvezetünk még csak 
nagyobb, ha ezenfelül arra is gondolunk, hogy- az a magyar 
földnek, a magyar ipar szorgalmának gyümölcse.



6 K WÉSt'K LAPJA

tanak, hogy olyan vizsgálólámpái 'loéozitettek, amely nem
csak a tojás friss vr|gy állott vokát állapítja meg, hanem 
egyutal leméri r> súlyát. kimutatja a héja vastagságát s 
óránként huszonhatezer darabot tud megvizsgálni. A készü
lék ára legfeljcb huszonöt peinigő. Most. szabadalmaztatják 
vagy kilenc országban.

Hetenként egy napon zárva tartják a soproni vendéglőket.
A  soproni vendéglősök elhatározták hogy hetenként egy 

napon zárra 'tartják a vendéglőket. A  zárva tartást azért ha
tározták el, mert így akarják biztosítani alkalmazottaik ré
szére a heti egy szabadnapot A  soproni határozatot állító
lag a szegedi vendéglősök is követni alkarjaik. Ezzel a kérdés
sel a budapesti szállodások és vendéglősök ipartcstiilcte is 
foglalkozott és a többi sz.-lkmui érdekeltséggel való együttes 
eljárási és állásfoglalást tervez.

Vendéglátóipari tudnivalók
c'men Ballai Károly, n Budapesti Szállodások és Vendéglősök 
Ipartest ül étének vezető jegyzője köze! 800 oldalas kötetben 
összeállította a vendéglőipart érintő törvényeiket, rendelete
ket, bírósági döntvényeiket és egyéb tudnivalókat. Az igen 
tartalmas szakmunkához M&losik Ferenc ipartestületi elnök 
irt előszót. Ballai Károly könyve minden vendéglál óiparos 
részére hasznos, tájékoztatót nyújt s igy melegen ajánljuk 
az érdekeltek figyelmébe.

A  tanoncszerződések felbontása díjtalan.
Több ipart estidet bevezette, hogy a tanoncszerződések 

felbontása (megszüntetése) bejelentéskor a feleit terhére dijai 
számított fel. Ez az eljárás nélkülöz minden jogos alapot 
Nincsen olyan törvényes rendelkezés, amely ezt lehetővé te
szi Ezzel szemben a kereskedelmi minisztérium adott esetből 
kifolyóan már megállapította hogy a tanoncszerződések fe l
bontásáért a bejelentést eszközlő felekkel szemben semmi
nemű dij fel nem számítható s tőlük át nem vehető,

A z eredeü GESSLER ALTVATER az ellenőrzés során 
könnyen megkülönböztethető a nem valódi Gessler ARvatertől 
és igy felesleges kellemetlenségnek teszi ki magát, aki mást 
ad valódi Gessler Altvater helyett.

Zwack-likörgyár elsőrangú gin-t, whiskyt, ürmösbort 
(Vermouth) és kész coctailt hoz forgalomba, amelyet bár
mely külföldi hasonló Itallal egyenértékűnek ajánl a kartár
sak figyelmébe. Fenti 4 cikk sok külföldi márkánál meg jobb 
is. Mixeléshez páratlanok. Kérjen coctail receptet. Fütyülős 
barackpálinkája' a legjobb a maga nemében. Unicum verse
nyen kívül.

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

közleménye:

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

J a m e k b e n ,  f ő z e l é k k o n z 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. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

N A G Y  i m k c  cikkek raktára
BUDAPEST. VII., KÁROLY KÖ R ÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktáiét. u. m.: bortzivattyuk, 
szurögepek, palackok, parafadugók.címkék stb. 

Telefon : 423-329. 423-363.

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XiV. Cserei-u. 14. 
Telefon: 2-966-86. 2-9a8-94

HEZŰ&YÁNI PEZSGŐGYÁR
Vl'„ Almóssy-utca 3. Telefon 423-594.— CASINO — FOR-YOU

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. G A Á L  END R E . 

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

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazúnczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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