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HE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . . 

1943.
Január 1-én esedékes a beruházási hozzájárulás negyed1,  

évi részlete.
Január 5_ig (megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér 

harmadik részlete.
' Január 5_ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 

kin Pémügyigazgatóságnál kávé- és teakészletüket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan,

Január 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómateöza 
csokoládégyurma 1942. december 31_ikl készletét

Január 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell kül. 
deni a ,,H;uvi bejelentési jegyzék‘ ‘_et.

Január 5-ig kifizetendők az 1942. évről fennmaradt adó
it ozöíségi hátralékok.

Január 5-ig fizetendő a családvédelmipótlék járulék- 
negyedévi részlete, valamint az 194/2. évre szóló 10 százalék 
pótlék-felemelés külömbözete.

Január 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Január 10.ig tartoznak az ntdóközösség tagjai megfi
zetni január havi forgalmi adóátalányukat.

Január 20-ig tartoznsiík a vigalmi adóközösség tagjai < 
megfizetni január havi átalányukat.

Január 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön-, rokkantellátást- és hadfelszerelési 
adó.

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti-, jövede
lem- és vagyonadó.

Január 31-ig kell a zeneszerzői dijak első félévi részle
tét megfizetni.

Január 31-ig be kell jelenteni az értelmiségi munkakör
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében s munkaköré
ben 1942. december 31-ig beállott változásokat az Értelmi
ségi Munkanélküliség Kormánybiztosához.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések  ̂ (esprcBSok), 
penziók, kifözéstelk korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ara 3.50 P.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

testület Irodájában.

1943.

Megjelent a Vendéglátóipari Korlátozások 1- pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb Vendeletek,) 

(Megrendelhető a testület irodájában.)
Ára: 2.— pengő.

a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 
1941. évi kötető

kapható az iparteetület irodájában. Ara 4 P.

Mire ezek a sorok napvilágot látnak, egyet fordult az 
idő kereke és uj évszámot Írunk.

Szilevszeter éjszakáján tanúi voltunk egy elmúlt esz
tendő elbúcsúztatásának és egy uj év beköszöntésének. Va
lahogy begyökeresedett — szinte tradícióvá vált — szokás, 
hogy az elmúlott évet vidáman búcsúztatjuk és a beköszön
tőt — az ismeretlent — reményteljesein fogadjuk. Hogy az 
elmúlt évvel mitől veszünk búcsút, azt tudjuk, hogy mi áll 
előttünk, nem is sejtjük.

Világtörténelmi időket élünlk, idestova a negyedik há
borús évbe fordulunk. Mi történt az évek során, mindnyájan 
tudjuk és érezzük; telve voltak izgalmaikkal, gondokkal, 
bajokkal és küzdelmekkel. Mindekinek meg volt és van — 
a nagy existenciáüs és a haza sorsát érintő problémákon 
felül __ a maga egyéni baja! és gondja.

Szeretteink hazafias kötelességüket teljesitik, aggódunk 
és! remegünk érettük. Áldozatokat kell hozni, megtesszük 
készséggel, szívesen. A magunk megnehezedett élete gond
terhessé tette az elmUlt Időket, a! kenyérkereset lehetősé
geit a nagy világesemények ezükebbre szabták.

Sok gonddal és küzdelemmel éltük át az elmúlt és
előtte volt éveket, . .

Most előttünk egy uj év. melynek megváltozott, évsza
ma rejtelmes kérdése** vet fel. Elmúlnak a nehéz idők 
gondjai ? Megérkezik a nyugalom, a békés munka ideje.
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Elülnek-e a fegyverek, hazatérnek-e szeretteink és hazáink 
győzelmes harcok után újra felvirágzik. naggyá lesz?

Kérdések, amelyekre feleletet csak a hit és a reménység 
adhat A válaszok a jövő ködében rejlenek, azokról csak 
akkor adhatunk .számot, ha az 1943-as év is elmúlt.

Addig reánk, az állampolgárok és gazdasági társadalom 
egy aránylag kis csoportjára csupán az a kötelesség hárul: 
dolgozni, kitartani.

Hinni egy jobb jövőben, ügyünk igazságában, mely 
minden bajt, gondot és sérelmet orvosol es jóvá tesz.

Dolgoznunk kell ezért a jobb jövőért. Fokozottabb mér
tékben kell dolgoznunk hazánkért, családunkért, magunk
ért. Minél súlyosabb feladatok állanak előttünk, annál erő
teljesebben kell erőnket megfeszíteni, hogy helyünket meg
tarthassuk.

Mindkét tényzőnek kiegészítője ni rendületlen kitartás. 
Hinnünk és dolgoznunk kell állandóan, megtorpanás, logyen- 
gülés nélkül. Ha még viharos napok is várnának reánk, ki 
kell tartanunk abban a hitünkben, hogy .„megvirrad még 
valaha!’1 És e cél érdekében dolgoznunk kell fáradhatatla
nul, kitartással,

.Ebben az évben nem elég a ,.boldog uj évet” kívánság, 
ma „boldogabb, szebb és jobb újévet” kell kívánnunk az 
■előbbieknél.

Adja meg az Egek Ura mindnyájunknak!

Családi sör
11!* literes palackokban.

(  *I Kőbányai Polgári * Serfőzde
1 gyártmánya.

NATIONAL
és egyéb ellenöntő pénztárgépek, 
speciális üzeme ■ Karbantartás, ja v í
tás összes ke llékek , e lad ás, vétel, 

csere.

MonhalfJártos “
Budapest, III.; Lajos-u . 107,

Telefon: 362—761. _________

Elöljáróság! ülés
1942. decem ber 16.

Az 1942. évi decemberi elöljáró-sági üléssel ez év ipar 
munkáját befejeztük. Ezen az ülésen, is — mint az elmúl 
év valamennyién — az ipart érdeklő kérdések egész sói 
került napirendre, mutatva és bizonyítva azt, hogy a mos 
tani nehéz időkben mennyi ügye-baja vám a magyar ve 
déglátó iparnak. Talán ezeknek a bajoknak tudható be . 
az ideges, türelmetlen hang, mely egyik-másik kérdés, tár. 
gyalásánál felhangzott.

Az ülésen résztvettek: Kövessy Géza! elnök, Kállay Al
bert szív. főjegyző, iparhatósági biztos Szabói Samu alelnök, 
Bokros Lajos. Jovics Jenő, Kass Béla, vitéz Miklós József, 
Ottó Dezső, Szlavek Károly, Tihaméry Kálmán, br. Wasmei 
Gusztáv elöljáróság! tagok és számvizsgálók, dr. Havas 
Nándor főjegyző, Meggyes István aljegyző, jegyzőkönyv-', 
vezető.
Elmaradásukat kimentették: Gebauer Béla, Szmrkovszky Ti
bor, Patat Lajos, Zsigmond László, Kreiner Pál, Mannin- 
ger Ferenc, Boros Attlia.

Elnök az elöljáróság ülését d. u. 1 órakor nyitotta meg. 
A megjelenteket üdvözölte, bejelentette a kimentéseket, majd 
az űlcs jegyzőkönyvének hitelesítésére Jovics Jenő és Kass 
Béla urakat jelölte ki.

Az 1942. november 23-án tartott elől járósági ülés jegy
zőkönyve megjegyzés nélkül heilybenhagyatott

Főjegyző jelentette, hogy kávéházi iparengedélyt kapott 
és a tagok sorába beiktattatok; Dunszt Gyula (Rózsadomb 
kávéházi, iparát megszüntette Suba Endrp.

Elnök sajnálattal közölte, hogy Haggenmacher Oszkár 
a Dréher-Haggenmacher sörgyár ügyvezető-elnöke, a Hun
gária szálló rt. elnöke, számos nagyvállalat vezetője, köz- 
gazdasági életünk egyik tekintélye f. é december 8-án el
hunyt. A testület nevében úgy •, gyászoló családhoz, mint az 
iparunkkal kapcsolatban levő vállalatokhoz részvétiratot in
tézett.

Az elöljáróság a részvétnyilatkozatokhoz őszinte fájda
lommal járul hozzá-

Márkus Imre volt testületi tag nejének e'hunyta alkal
mából a testület részvétét írásban fejezte ki. Sajnálattal vé
tetett tudomásul.

Az ipartestület elnöksége dr. Vásárhelyi Leó szív. fő 
jegyzőt, valamint dr. Zoltay Pál tanácsjegyzőt kinevezésük 
alkalmából levélben üdvözölte. Az elöljáróság a.z üdvözlés
hez őszinte örömmel járult hozzá.

A tejkiszolgáltalás ügyében főjegyző jelentette. hogy 
&z elnökség uiabb előterjesztéssel fordult a közellátásügyl 
miniszterhez, melyben a tejkiszolgálás körüli újabb pana
szokat ismertettük és azok orvoslását kértük.

Egyben közli, hogy a növénytej forgal omb;'(hozatala 
tárgyában tárgyalásokat folytattunk, ezek egyelőre még 
nem vezetlek eredményre.

Elnök a tárgyalások eredményét ismerteti. Majd közli, 
hogy olyan értelmű bejelentéseket kapott, hogy egyes üze
mekben a tilalom ellenére tiszta tejet, völgy tejjel kevert 
mandulatejet, szolgálnak fel Minthogy ez az eljárás a fenn
álló rendesetekbe ütközik, az elöljáróság állásfoglalását: kí
vánja kikérni. Nem volna-e célszerű, ha az ilyen esetekben 
a testület tenné meg feljelentést?

Br. Wasmer Gusztáv: az ilyen visszaélésekkel .szemben
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hatósági feljelentéssel kell élni. A visszaéléseik "jnböző 
módját ismerteti. Az alkalmazottak is megszegik  ̂ rende
letet.

Jovics Jenő: A kérdésben óvatosan kell eljárni, mert a
személyzetért a tulajdonost büntetik.

Főjegyző: Minthogy feljelentést ccak megállapított
tényállás alapján lehet tenni, célravezetőbb lenne előzőleg a 
székesfővárosi vegyvizsgáló intézetet esetleg a tiszti orvosi 
hivatalt megkeresni,

Tihaméry Kálmán: bár teljes mértékben helyesli az elő. 
adottakat, a rendőri hatóságok igénybevételét időelőttinek 
tartja.

Szabó Samu szerint először körlevélben kell figyelmez
tetni a testület tagjait. Ha ennek eredménye nem lenne, a 
feljelentéseket meg kell tenni.

Az elöljáróság Szabó Samu nlelmök indítványa értelmé
ben határoz és meghatalmazza az elnököt, hogy amennyiben 
e felhívásnak eredménye nem lenne, az illetékes hatóságnál 
, feljelentést tegye meg.

A szilveszteri záróira tárgyában kiadott belügyminiszteri 
rendeletét: elnök ismertette. Közölte, hogy a zárórai meg
hosszabbítása ügyében küldötséggel járt el a belügymintez- 
' éráimban, ahol a múlt évi záróra engedélyezését kérte, 
ajnos, a kérelem elvi okokból nem teljesittel,ett.

Tihaméry Kálmán utal arra, hogy szilveszterkor at mo
ll c és színházak is éjjel 1-ig maradhatnak nyitva. Ez sérel
mes a vendéglátó iparokra.

Főjegyző: ismerteti a szilveszteri menük ármegálkioltá
sait, a konfetti árszabását.

Szlavek Károly a kiszolgált adagok körüli versenyt te
szi szóvá,

Tihaméry Kálmán az árak tekintetében szólal fel. A 
yersanyag beszerzése 100 százalékkal emelkedett és a ml 

.raink nem emelkednek. Ez ügyben kell valamit tenni.
Elnök közli, hogy ebben a kérdésben előterjesztéssel 

fordult a közellátásügyl miniszter úrhoz.
Főjegyző bemutatta a székesfőváros polgármesterének 

1942. évi november 4-én 510,637— 1942. XV- ü. o. számú ha
tározatát, melyben a f, é. április 8-án tartott évi rendes 
közgyűlésén elhatározott alapszabálymódositásokat jóvá
hagyta. Tisztelettel tudomásul vétetett.

Moór Jenő ny. kamarai ügyvezető titkár levele, mely
ben nyugalombavonulása alkalmából testületünktől búcsút 
vesz és az arra adott rálátsz felolvastatott és helyesléssel 
vétetett tudomásul.

Az IPOK felhívására a társadalombiztosítási bíróságok
hoz ülnökók és ipartestületi ülnökök és pótülnökök kinevezé
se iránt a jelöléseket beküldöttük.

Az ipartestületi munkaközvettő november havi munkás
ságáról szóló jelentés —  irattár őzt a (ott.

Marton József a tanonciskola igazgatója szóbeli előter
jesztésben ismerteti a tanoncok iskolalátogatása körüli nana- 
,,zokat Statisztikai adatokkal bizonyltja, hogy minden ícive- 
nyes rendelkezés, figyelmeztetés és felhívás ellenére a ta- 
noncok nagyrésze állandóan elmarad az iskolából. A mur.K.. 
adók nagyrésze ezt nem ellenőrzik, sőt maguk is eiomozdi 
.iák és az iskola vezetőség; tok figyelmeztetéseit zokon 
szik*

Elnök teljes mértékben hozzá)írül az igazgató előtör 
i eszteséhey

Tihaméry Kálmán: a Szaklapban figyelmeztessük a
munkaadókat. . , . . . .

Kállay Albert főjegyző, Iparhatosagi biztos a hatóság 
képviseletben utasítja a tanonciskola igazgatója , hogy az 
ilyen rendszeres mulasztások ecetén a feljelentéseket tegye
meg , - ,

A kereskedelmi- és iparkamarának a bajtársi szolgalat
tárgyában. . ,

Az IPOK-nak: az iparostanoncok menetdíjkedvezménye
tárgyában megküldött átiratai bomutattattak és tudomásul
szolgáltak. ...................  .

Főjegyző jelenti, hogy újévi ajándékok megváltása cí
mén összesen 69 testületi tag 1435 pengőt adományozott. 
Ezen összeg felosztására az elöljáróság: Bokros Lajos, Jo- 
vics Jenő és br. Wasner Gusztáv olőljárósági tagokból álló 
bizottságot küldött ki.

^ d t N N A P i
A szemeskávé őshazája Afrika, 
a teáé Ázsia, a kakaóé pedig 
Amerika. Csak a cikóriakávé, a 
zamatos, finoman illatozó Francb 
cikóriákávé édes gyermeke az 
öreg Európának, különösen pe
dig ősi hazánk áldott földjének. 
A felsorolt, négy élvezeti cikk 
közül a cikóriakávé a legújabb 
keletű, azonban nem marad el 
értékben a másik három mögött. 
Cgyis mint zamatosító, de ön
állóan is tökéletesen megállja a 
helyét és érvényesíti sajátságos, 
pompás izét, valamint különleges 
illatát több mint 100 esztendeje.

© A
j p H
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fystUwLtrdi-fáU
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
Az év végévé] esedékessé vált az állandó segélyek elbí

rálásának kérdése, . „
Az elöljáróság megbízza Bokros Lajos és Jovics Jenő 

urakat, hogy a segélyezettek anyagi helyzetét vizsgálják 
meg és ennek eredményéhez képcet meghatalmazza elnököt
a segélyek folyósítására. .........

Az ipartestületi tisztviselők karácsonyi remunerációjanak 
folyósítására az elöljáróság elnököt hatalmazta fel-

Dr. Pelcz Réla szakiskolai tanár részére a mestervizsgát 
szakkönyv elkészítése, illetőleg átdolgozásáért az elöljáróság 
400 pengő tiszt eleidijat szavazott, meg.

A VIII. kerüldi Légoltalmi Liga belépés^ nyilatkozatá
nak elintézéséi az elöljáróság :;iz elnökségre bízza.

Ezzel az tilé-i napirendje véget ért.
Elnök az elöljáróság tagjainak az év folyamán kifejteti 

fáradozásukért köszönetét mond és az iparhatóság'! bizto.s 
urnák; valamint a testület tagjainak boldog ünnepeket, és 
boldog újévet kívánva, az elöljáróság ülését berekesztette.

Szakiskolai Értesítés
A m. kir. vallá-s- és közoktatásügyi minszter ur 33.300 

—1042. számú rendelete értelmében n,z iskolai karácsonyi 
szünet 1943. évi janid hó 24-ig tart. Felkérjük ezért a ta- 
nonctartó főnök urakat, hogy az I. és II. osztályú tanoncaikat 
január 26-án. kedden. III. és IV. osztályú tanoncaikat. pedig 
január 25_én, hétfőn küldjék d e. 10 órára a szakiskolába.

Ipari ügyek
Körlevelek:

Lapunk legutóbbi számának megjelenése óta ipartestü
letünk elnöksége az alábbi körleveleket bocsátotta ki:

37, sz. Szilveszteri menük bejelentése, záróra szabályo
zása

38. sz. Villamos-energiafogyasztás korlátozása — Sze
szesitalok kiszolgálásának korhűozá a. — Kombinál reggelük 
kiszolgálásának korlátozása. — Gyermeknevelési járulék fel
emelése. — Munkaközvetítő ideiglenes szüneteié, e. — A kö
tött élelmi szergazdálkodás kézikönyvének ajánlása 
Adóközösségi értesítés.

Felhívjuk azokat iiz adóközöségi tagokat, akik aiz 1942.

Bllliárdaszfalok
behúzása

v é t e l e j
eladása.

Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka, üvég és porcellánéruk.

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

évre még tartozásban vannak, hátralékukat legkésőbb január 
5-ig rendezzék. Ezen időn túl őket niz adóközösség tagjai 
sorából minden külön értesítés nélkül töröljék. Az adókö
zösségi általányokat — mindaddig, mig az uj átalányok 
megállapítása nem történt meg, — az 1942. évre megszabott 
összeget kell megfizetni, amelyről külön értesítést küldtünk-
A vendéglátóipari korlátozások.
I pótléka elkészült, sajtó alaítt van és a legközelebbi napok
ban megjelenik. Magát a Vendéglátó Ipart Korlátozásokat 
f. é március 6-án zártuk le. Ez idő óta uj rendelkezések és 
intézkedések adattak ki. amelyeket annalk idején a testület 
körlevelekben közölt az érdekeltekkel. Minthogy azonban ez. 
értesítések összegyűjtése és nyilvántartása nehézkes, ipar
testületünk e’nöksége szükségesnek látta azoknak füzet, for
májában való újabb összefoglalását Ez a pótlék technikai
lag úgy van szerkesztve, hogy ez újabb rendelkezések betű
rendben megfelelő helyre beilleszthetők,

E pótlék __ mely a december közepéig kiadott rendelke
zéseket fogja tartalmazni, — darabonként 2 pengős áron 
kapható testületünk irodájában.

Aki az eredeti „Vendéglátó Ipari Korlátozások’ ‘ c. füze
tet is meg akarja szerezni — amig a készlet tart —  a pót
lékkal együtt 5 pengőért kaphatja meg.
Kávésipari szakkönyvek:

A pest— budai kávéházak 1535— 1935. Irta: Bevilaqua- 
Borsody Béla és Mazsary Béla (2 kötet) leszállított ar 12,

A vendéglátóipari alkalmazottak munkaidejére vonatkozó 
rendeletek, 1 füzet -50
Kávésipari tájékoztató, II. kiadás 10,—
Vendéglátóipari korlátozások, 1942, 3.50
Vendéglátóiparai korlátozások, 1942. I, pótlék 2.—
Kapható a Testület irodájában-
Kedvezményes bérletjegyet kapnak a íanoncok a MÁV-tóI,

A kere, kedelmi- és közlekedési miniszter ur a vidéken 
lakó, de Budapestre leszerződött tanoncok utazását megköny- 
nyitendő, megengedte, hogy a MÁV vonalain mérsékelt áru 
havi bérlet kedvezményt vehessenek igénybe.

A bérletjegyhez szükséges igazolványt a tanone lakhe
lye, vasúti állomá-fönökségénél lehet 20 fillérért beszerezni. 
Az igazolványt a tanone tanítómesterével, a tanonciskola 
igazgatójával havonta láttamoztatni kell. Az igazolványhoz 
csaitolni kell. egy még hasonló célra fel nem használt kéreg- 
papiron lévő 10 és fél cm. hosszú, 6 és fél centiméter láto
gat ójegy alakú és a tan-oneról készített arcképet. Ezeket az 
arcképeket a tanoncok a kép oldal alsó részében teljesen 
névaláírásukkal kell, hogy ellássák.

.Ez a kedvezménye, bérletjegy vasár- és ünnepnapokon 
nem érvényes. —•

H Í R E K
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elnöksége a tes

tület összes tagjainak boldog újévet kivan. Kövessy Géz*-1 
elnök, Szabó Samu alelnök, dr. Havas Nándor főjegyző- 
Meggyes István aljegyző-
Újévi ajándékok megváltása.

Ipartestületünk felhívására kartársaink — mint az elő
ző években — ez évben is példaíidó módon járultak hozzá 
újévi ajándékok megváltása címén a munkanélküliek segé-

3 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 : Erdé|yrészi fürdők Szövetsége bpesti kirendeltsége 
Budapest, Vili, Rőkk Szilárd-utca t. Telefon: 130 840, Házhoz szállítjuk! BORSZÉKI B 0 R V I Z !
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ifi. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183 439. — Üveg és porcellán

lyezéséhee. — Újévi ajándékaikat ezideig a következő kar
társaink váltották meg:

60 pengővel: Gresham kávéház.
50 pengővel: Központi Tejcsarnok, Emke, Sanghaj.
30 pengővel: Club, Hangli, Savoy, Royal, Barosisi, Ter

minus. .Ostende, Hungária, Metropol. Belvárosi. Keleti, Vik
tória, Newyork. Valéria kávéház. ;

25 pengővel: Opera, Westend, Pátria. Astoria szálló,
Palace szálló, Palatínus, Muzoum, Bodó, Szeiffert, Btarritz, 

20 pengővel: Szabadság, Arizona, Park szálló, Szmre-
kovszky, Carlton, Balaton, Bagatell, Miénk; Nádor, Simplon, 

| Dubulrry, Várkert, Philadelphia, ) jElypée, Negocia; Dtína- 
1 parti káv., Paulin, Modern, Corvin Áruház, Unió, Japán, 

Dunapart, Gellért.,
15 pengővel; Polgári, Luxor.
10 pengővel: Flórián, Spolarich, Magyar Színház, Pólyák, 

§ Műcsarnok, Délivaisut; Budavár, Corso, Abonyi, Stefánia 
I Corso, Oktogon, Pannónia, HadilW-laklanya

5 pengővel: Colibri, Edison, Flóreinc, Adria, Lónyay,
I Otthon, Bokros.

Kinevezések.
A székesfőváros főpolgármestere Vásárhelyi Leót fő

jegyzővé, dr, Zoltay Pált tanácsjegyzővé nevezte ki. Öröm
mel emlékezünk meg erről a két kinevezésről, mely iparunk 
értékes barátainak és ügyeink intézőjének megérdemelt elő
léptetését jelenti.
„A kötött élelmiszergazdálkodás gyakorlati kézikönyve” .

A  napokban jelent meg dr. Rosta János székesfővárosi 
közélelmezési tanácsnok, m, kir. gazdasági főtanácsos beve
zető tanulmányával, mintegy 500 oldal terjedelemben ,,A 
kötött élelmiszergazdálkodás kézikönyve" cirnü igen értékes 
munka.

A könyvet dr. Gámenczy Béla tanácsjegyző, Budapest 
Székesfőváros Élelmiszerjegy-Központjának vezetője állította 
össze, dr. Halász Árpád, a Fővárosi Közlöny szerkesztőjének 
közreműködésével. Úgy dr. Rosta Janó közélelmezési ta
nácsnok. mint a könyv szerzői a kötött élelmiszergazdáiko- 
dás bevezetése óta intézik Budapest élelmiszerellátási ügyeit 
és igy nyugodtan állíthatjuk, hogy a hivatott oznkamberek 
által szerkesztett könyvet a törvényhatóságok, városok, köz
ségek vezetői és aizok közellátási hivatalai, valamint mind

líáitéUátU és éttecmi asszak
fehér és színes kivitelben

$zittny.(tíncítö-s Uedi a&caszök
a legszebb mintékban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LLIN TESTVÉREK textilnagvkcreskedíj cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5.

Telefon: 1-892-92.

azok, akiknek a kötött élelmiszergazdálkodáshoz bármilyen 
kapcsolatuk van, nem nélkülözhetik.

A .székesfőváros minden tekintetben egész részletesen 
kialakult eljárási gyakorlata útmutatásul szolgálhat a kötött 
gazdálkodás minden kérdésében

A könyv használhatóságát címszaváé (lexikonszerű) 
összeállításának köszönheti.

A könyv 1942- november 4-ével lett lezárva és igy aí leg
utóbbi rendelkezések is mind fel vannak dolgozva.

A könyv csak korlátolt. példányszámiban jelent meg, 
ára 15—  pengő.

Megrendelhető „A kötött ólelmiszergazdálkodás gyakor
lati kézikönyve” cimü könyv kiadójánál. Budapest, IX., Ló- 
nyay-u. 37/a-b., III. 1., vagy ipartestületünk irodájában.

Adó- és könyvszakértő, a szakmában specialista, ajánl
kozik. Cinre az ipartestület irodájában.

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 védjegyzett tulajdonát képezi és e néven csakis 
valódi áru hozhatór 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

Kartársaink figyelmébe
ajánljuk Weiss János ujverbászi likőr- és rumgyáros bor_ és 
szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított ős 
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Kupicás borát. likőr°it, 
Brandyját. Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbász: 
58. és 78. sz. 1 !

Fontos figyelmeztetés!
Saját érdekükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár

sakat, hogy valódi Gessler Altvater üvegből se adjanak 
mást, mint eredeti Gessler Altvatert, mert az eredeti Gessler 
Altvater az ellenőrzés során könnyen megkülönböztethető a 

nem valódi Gessler Altvatertől és igy felesleges kellemet
lenségnek teszi ki magát, aki mást ad valódi Gessler Alt
vater helyett.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Röklc Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazánczy-utca 5.

vegyitermékek gyára R,-T.
B idöpesl, XlV. Cserei-u 14. 
Telefon: í-966-86, 2-9 :8-94

1 EZ9GY&!! PE1SSÖGYÖR
VI Almásty-utca 3. Telefon 423-594 - CAS|NO FOR-YOU

Hungária borpince
h o r d ó s  é s  p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k
Iro d a : B U D A P E S T ,  V., Z R I N Y I u .  7.

Telefon: '81 214
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B U D A P EST . V II .,  K B K W ii  ■ —
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát u. m.: borsz.vattyuk.

Ji 7.ürőgépek, palackok, paroíadugók. címkék stb.
Telefon : 423-329, 423-363

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

I B. U. É. K.
felsőőrsi Kövessy Géza

Emke kávéház.

Az ipartestület minden egyes tagjának 
a legboldogabb újévet kívánjál a

Dreher.Haggenniacher 
Első Magyar Részvényserfőzde 

Részvénytársaság

Boldog újévet kiván
özv. SINGER IULMÁNNÉ

Valéria kávéház.

B. U. É. K.
P A U L I N  L A J O S

Café Negrosco 
Princ of Wales Bár

Boldog újévet kiván kartácsainak 
és barátainak

Katona István
Club kávéház és Savoy (kávébáz.

B. U. É. K.
o r s zá g h á z  k á v é h á z  

igazgatósága.
Boldog újévet kiván

Majtényi István

Igen (isztetl ügyfeleinek

Boldog uj évet kivan
A Kávésok Áruforgalmi
Részvény társas '• gár.ak 

igazgatósága.

Boldog újévet kiván tisztelt, 
üzletfeleinek és barátainak

Kőbányai Polgári Serfőző és 
Szent István Tápszermüvek rt.

B. U. É. K
R ó n a i  T e s t v é r e k

Belvárosi Kávéház. 
Hangli kioszk.

B. U. É. K.
a Miami kávéház
igazgatósága.

B. U. É. K.
a SIMPLON KÁVÉHÁZ

Az i (■. Kávés uraknak, üzletfeleinknek és jóbarátainknak 
boldog újévet kívánunk

özv, Berkovics Károlyné cég 
VII., Sip-utca 4-

J
tnegf

J
levor
adó.

B. U. É. K.
SPOLARICH NEW-YORK KÁVÉHÁZ RT.

lem-

tét i

ben
ben
ség

B. U. É. K.
LUKÁCS CUKRÁSZDA RT. 

igazgatóisága.

üzl

dm

nei

B. U. É. K.
minden magyar kávésiparosnak, ipari szervezeteink ve
zetőinek, iparunk és lapunk jóakaróinak boldogabb, jobb 

ujesztendőt kiván a

„KÁVÉSOK LAPJA” 
szerkestzősége és kiadóhivatala.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel e re d e ti

AmiUoc Uztaüt, a Gazdák Bizlosilő SzövetkezesétB
Alapítása őta keresztény és magyar. Mindent biztosit.
Központi igazgatóséi: Budapest, IX.. Üllői-ut 1. Telefon : 187-870.

■ I ...... ............. .. in mi mi " mm—  iiHi'H'iiH'iniHiil
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