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D ecem b er  16-án  (csütörtök) d. u. 1 órakor
elölj árósági ülés.

D ecem b er  20-ig  befizetendő a vigalmi adóközös, 
iségben levő kávéháziak vigalmi adója.

D ecem ber 25-ig befizetendő a személyzet illet
ményeiből levont kereseti- és pótadó.

D ecem ber 27-ig be kell jelenteni az OTI-nál 
azokat az alkalmazottakat, akik a napibérhatár fel
emelése folytán válnak biztositáskötelessé.

D ecem ber 3 1 -ig  ki kell fizetni a forgalmi és vi
galmi adóhátralékot.

1944.
,1 am iár 5 -ig  megfizetendő a IV. negyedévi üzlet

bér harmadik részlete.
Január 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell 

küldeni a „Havi bejelentési jegyzék”-et.
ja n u á r 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközös

ségben nem lévő kávéházak vigalmi adója.
Január ;[0-ig tartoznak az adóközösség tagjai 

megfizetni január havi forgalmi adóátalányukat.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi december 16-án (csütörtökön) d. u 
1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1943. december 1.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy G éza s. k

főjegyző el*Sk

Atmenetgazdáikodás
Megjelent a

Kávésipari Tájékoztató
II. kiadása.

A kávéslpari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar- 
testület irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espreosók), 
p-nziék, kifőzések korcsmák üzem. és árkorlátozasai) 

Ára: 3.50 P.

A Vendéglátói pari Korlátozások I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek.)

Ara: 3.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások II- pótléka
(tartalmazza az egységes vendéglátóipari árakat 

szabályozó 14.000— 1943. K- M. sz. rendeletet.) 
az időközben kLadott módosításokkal és magyarázatokkal

együtt.

Sorozatosan jelennek meg hírlapi cikkek és nyilat
kozatok arról, hogy a háború végeztével a rendkívüli 
háborús viszonyokra beállított gazdasági életünket 
hogyan kell majd átvezetni a békeviszonyokra.

Bár a háborúban még javában benne vagyunk, he
lyesnek tartjuk, hegy ezzel a kérdéssel már most 
foglalkozzunk s előre készüljünk arra az időre, ami
kor a most más célokat szolgáló anyagi és szellemi 
erők, az újjáépítés és a — háborús helyzet miatt 
háttérbe szorult — béke gazdálkodás’ szolgálatába 
állítható^.

Ez a kérdés annál fontosabb, mivel alig hinnők, 
hogy a háborús rendszabályokat egyik napról a má
sikra a béke-gazdálkcdás válthatná fel. A rendkívüli 
viszonyokat még jó soká fogja érezni nemcsak a mi 
szükebb értelemben vett gazdasági életünk, de az 
egész földgolyó most annyira összebonyolitott _ for
galmi, Kereskedelmi és minden irányú gazdasági elete.

Emlékezzünk vissza, az első világháború után éve
kig tartott áráig igazi békegazdálkodásról beszélhet
tünk, sőt maradtak érvényben rendszabályok és kor
látozások, amelyek egész a mostani időkig fennál
lottak.

Ara: 4.— pengő.I A Vendéglátóipari Korlátozások es pótlékai ikapha_ 
tók a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10-— P-
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Nagyképűség volna, ha mint egy kisebb gazdasági 
ág orgánuma, e kérdés világ- vagy országos viszony
lataival foglalkoznánk. Ez a politikusok és közgaz
dászok feladata. Mi a magunk köreit, a vendéglátó 
iparok viszonyait akarjuk e kérdés szempontjából 
megvizsgálni.

A háború évei során bebizonyult, hogy a vendég
látó iparoknak a közellátás terén minő fontos szere
pe van. Tömegeket látunk el, akik a beszerzési ne
hézségek, más irányú elfoglaltságuk folytán foko
zottabb mértékben vannak a nyilvános vendéglátó 
üzemekre utalva. A vendéglátó üzemek fényiizési és 
szórakoztató jellege háttérbe szorult és az első és 
főszempont az, hogy vendégeinket minél teljesebb 
mértékben ki tudjuk szolgálni.

Ezt a szempontot szolgálják azok a különféle ha
tósági rendelkezések amelyek a vendéglátó üzemek 
üzletkörét,, munkásságát, gazdálkodását, anyagellá
tását és anyag-felhasználását —  sok esetben apró 
részletkbe menően —  szabályozzák.

E cikk keretében nem kívánunk a rendszabályok
kal részletesen foglalkozni, sem azokat kritizálni. 
Tény az, hogy érvényben vannak és azokhoz alkal
mazkodni kell.

A kérdés csupán az, hogy ezek a korlátozások a 
háborús viszonyok után meddig és mily mértékben 
maradhatnak érvényben.

Magunk is tudjuk, hogy ezek megszűnésére egyik 
napról a másikra nem számíthatunk.

S a lg ó  g ő z m o s ó g y á r
és  f e h é r n e m ü k ö l c s ö A z ö

A lesmodernebb berendezés. Mosás légyilolt vízben
VI Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-286

Amíg a nyersanyagok termelése és forgalma nem 
történik békebeli módon és bőségesen, nem számit- 
hatunk arra, hogy pl. a záróraszabályozás megszűn
jék. Amig a feketpiac lehetősége fennáll, még ke. 
vésbbé lehet szabaddá tenni az árakat, mert a ki. 
fejlődő verseny továbbra is abuzusokat szülne. Az 
első világháború után 1925-ben szűnt meg az ársza. 
bályozás.

Hasonló a helyzet az anyagokkal való takarékos, 
ság tekintetében is. A. rendkívüli viszonyok követel
te gazdasági rendben megszoktuk és felismertük a 
nyersanyag értékét és az azzal való takarékosság 
fontosságát. Boldog bákevilágban, a tetézett tányé. 
rolí idején,' ki mert volna tiz és tizenkét dekás hús- 
adagokról és ennek megfelelő leves és tésztamennyi, 
ségekről beszélni. Az üzemek egymással versenyez
tek az adagok nagysága tekintetében és régen elkop. 
tatott tréfás mondás az egyszemélyes menü, amely
ből hárman is ettek. Vagy, hogy a kávésipar cikkei, 
ről emlékezzünk meg: a híres nagy poharakban fel
szolgált habos kávé, amelyen annyi volt a hab, hogy

. a vendég el sem birta fogyasztani.
I Szóljunk talán a lepedőnagyságu vendéglői étla- 

pókról, amelyeken egy egész szakácskönyv ételei és 
italai szerepeltek!

Ezek megszűntek és azt látjuk, hogy a közönség 
is, meg üzleteink is nélkülözni tudják.

Kétségtelen, hogy ezek aligha fognak visszatérni, 
Igen, az étlap a mainál bőségesebbb lesz, a kávé új
ra babkávé és tejszinhabos lesz, de a legendás meny- 
■nyiségek nem térnek vissza. Tudjuk, hogy háború 
után is lesznek terheink,, amelyeket viselnünk kell, 
ami azonban csak a legrigorozusabb takarékosság 
mellett lehetséges.

Talán a legfontosabbnak tartjuk az üzemek jöve
delmezőségi lehetőségének fokozását. Egyik oldalról, 
mint mondottuk takarékoskodnunk kell, a közterhek, 
a személyzeti és szociális terhek nem lesznek kiseb
bek, ezért arra kell törekednünk, hogy a forgalmat 
emelhessük hogy e réven érhessük el terheink ki
egyensúlyozását. Fontosnak és szükségesnek tarta
nok azoknak a rendszabályoknak mielőbbi megszű
nését, amelyek az üzemi lehetőségeket korlátozzák. 
Ilyen p. o. a záróra kérdése, amely —  legalább 
is a fővárosban —  naponként három-négy órai 
üzemidőt vesz el, olyan időszakban, amikor a fo
gyasztás rendszerint értékesebb és bőségesebb. Ide 
tartozik a fűtés- és világítás korlátozása, egyes cik
kek kiszolgálásának bizonyos időszakokra való kon
centrálása. Mindezeknek a tTalmaknak ma megvan 
a maguk jól megalapozott oka, az anyagokkal va<ló 
takarékosság, ha erre a takarékosságra magasabb

| Dr.Burgyőn
rum  é s  lik ö rg y d r  
B u d a p e s t ,

! V  . Thököly ul 34. T e l .: 225-780 és 227-770
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Gyártja: Papplfindrás tröiápszeriizem
Budapest, III. Hévizi-ut 4/6 
Telefon : 362 782, 163-011.

célok érdekében szükség nincsen, a tilalom automa
tikusan megszűnik.

Nem tartjuk azonban elegendőnek ha minden: 
munkát, minden gazdasági átmenetet a hatóságtól 
és azok intézkedéseitől várunk. Magunknak is igye
keznünk kell, hogy üzemvitelünket egyszerűbbé, ol
csóbbá és jobbá tegyük.

A háborús évek folyamán a legsúlyosabb problé
mánk az árubeszerzés kérdése. Sajnálattal kell ta
pasztalnunk,  ̂ hogy szállító nk egy része, akiknek 
kartársaink évek során hűséges vevői és adófizetői 
voltak, az első nehézségek beálltával cserben hagy
tak és nem törődtek velünk. Ma is van cég, amely 
szerencsés helyzeténél fogva kávéval rendelkezik, de 
melyik kávés tud arról, hogy a legutóbbi idők fo
lyamán tudott volna kávét kapni. Pedig __ minden
előzetes feltevést megcáfolva — kávé még mindig 
van, be is szerezhető, de nem a legális kereskedelem 
utján.

Azokkal a cikkekkel amelyeket a hatósági ellátás 
utján kapunk, valahogy csak megvolnánk, a panasz 
csak az, hogy a kiutalt mennyiség kevés. Azt hisszük, 
■hogy a rendkívüli viszonyok megszűntével, ha a kö
tött gazdálkodás nem is szűnik meg rögtön, legalább 
a kiutalt mennyiségek fedezni fogják a •szükségletet.

A  zsiradék ellátás terén is csak a hatósági ellátás

B llllá rd a szta l
* * " kártya- és márványasztalok.

székek , jég szekrén yek , méret után is 
teljes berendezések, S ű n t é s p u i t O k  stb

Fried, VI, Király*!!. 44
T e le fo n : 224-804 .

MECSEKIT!"

D íjm en tes cigányzen ész k özv etítés  
csa k is  az egyesü letün k  á lta l, 

t e le fo n : 194—6 0 9 . Bpest, IV, FÖVám-tér 2

ÍR í g y :

©  Egy liter hideg vízbe tegyünk  
3 evőkanál Franc k cikória kávát

©  F o r r a l ju k  körülbelül 5 percig, 
míg a habja (a l jaso n  el nem lő.

Főzés után álljon a főzet 3 percig, 
hogy tökéletesen leiilepedhossék. 
D e ne öntsünk hozzá hideg vizet 1

E g y m a g á b a n  
fejjeI keverve 
hföünő!

Kosa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat 
K Ö Z P O N T I  I R O D A :  V i l i . ,  K Ő R I S  U C C A  27. T e le f o n :  1 3 3 - 4 8 2 .

Különleges pa ackos es hor- 
dós fajbora :

ma Budapest szenzációja.

GERBEAUD GERBEAUD GERBEAUD
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek^ i    ———————
adja meg az alapot. Ha ez nem elég, akkor . . .

A tejellátás tekintetében az első világháború ide
jén, mint most, tilos volt a délutáni uzsonnakávé, a 
tejkiutalás korlátozva volt ugyanv de azt mindenki 
megkapta. Most azonban — amikor a hatóság egy 
minimális mennyiséget — a felhozatal 5 százalékát 
bocsátja rendelkezésünkre az első nehezebb szállítás, 
illetve felhozatal csökkenés után a vállalatok a ká
véházaknak járó 2000 litert 66—75 százalékkal csök
kentették.

Pedig éppen a tejvállalatok érdekében állana, 
hogy legjobb vevőiket, a kávésokat, a nehézségek 
közepette támogassák.

Magunknak kell foglalkoznunk az anyagellátási 
nehézségek kérdésével és foglalkoznunk kell azzal a 
gondolattal, hogy amint lehetséges, magunk lássuk 
el magunkat mindazzal, amire szükségünk van. Le 
kell vonnunk a két világháború tanulságait és ma
gunkat függetleníteni kell mindenféle szállító cégtől, 
akik az első nehéz pillanatban cserben hagyták ipa
runkat.

Még egy kérdés: a közterhek, adóink kérdése,
amellyel foglalkoznunk kell. Előrebcesátottuk, hogy 
tudjuk, hogy a háború után óriási közterheket kell 
viselnünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy annyi 
címen és sokféle módon kell adóznunk. Közhellyé 
vált a vendéglátó üzemeket terhelő negyvenféle adó 
felemlitése, azóta ez a szám nem apadt, sőt szapo
rodott. Nemcsak az ipartizok, de a pénzügyi hatósá- 
ságok érdeke, hogy ezek a terhek lehetőleg egy ne
vezőre hozassanak, egyszerüsittessenek, hogy a velük 
járó adminisztráció és felelősség legalább némileg 
enyhittessék.

Voltaképp részletes program-mát kellene kidolgoz
ni, aminek az ideje még nem érkezett el. A kérdéssel 
azonban foglalkoznunk kell, hogy anrkor az aktuális 
lesz, tudjuk magunk is. mit akarunk és mire van 
szükségünk.

Sváb - luszn ibog ár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogér, egér és pa! 
kény elleni karbantartását-

Wonich féreg Irtó vállalat
Budapest, IV ., Királyi Pál u. 13b.

Tel :  189 585.

legjobb kíyéizesitö. Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FIDÉL ÉS T̂ RSÍS Budapest IX
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Evenként csők egyszer kell bejelenteni q z 
értelmiségi alkalmazottakat

A hivatalos lap dec. 12-iki száma közli az értelmi- 
ségi munkakörben foglalkoztatott magánalkalmazot
taknak az 1939:1 V. te. alapján megszabott bejelen
tésére vonatkozó kötelezettség módosításáról szóló 
kormányrendeletet. A módosítás értelmében a mun
kaadó ezt a bejelentést az elmúlt naptári évre vonat
kozólag évenkén t eg yszer  köteles  csak m egtenn i és
pedig: a következő évi jan. 31. napjáig, ha az értel
miségi, munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak 
száma nem több 250-nél, febr. 28. napjáig, ha 250- 
nél több, de 500-at nem halad meg, végül márc. 21. 
napjáig, ha 500-at meghalad. Továbbra is fennnáll a 
munkaadónak az a kötelessége, hogy az arányszámot 
a zsidó alkalmazottak javára évközben sem szabad 
tullépme. A nem zsidó alkalmazottakat, mégpedig az 
ügynököket (üzletszerzőket, utazókat) elkülönítve, 
nem  névszerin ti felsorolásban , hanem szám uknak és 

| illetm ényeiknek együ ttes  összege szerin t kell feltün- 
I tetni, míg a zsidó alkalmazottakat, az ügynököket itt 

is elkülönítve, továbbra  i.s szem élyen kén t részlete
ze tt  adatokkal kell b ejelen ten i a hivatalos lapban kö
zölt minták szerint. Ha az a munkaadó, akinek a be
jelentés idején zsidó alkalmazottja nincsen, de év
közben zsidó alkalmazottat felvesz, köteles a rendes 
bejelentési időszak eltelte előtt a szabályszerű beje
lentést a felvételtől számított 15 nap alatt meg
tenni. A rendelet szabályozza a cégtulajdonos, vala
mint a közkereseti és betéti társaság tagjának ér
telmiségi munkakörben foglalkoztatott zsidó házas
társára, 1 eszármazójára és felmenőire vonatkozó be
jelentési kötelezettséget, valamint a rendszeresen, v, 
esetenként ismétlődően foglalkoztatőtt, , szolgálati 
szeződéssel nem biró személyek bejelentési kötele
zettségét is. A bejelentéseket a jövőben a rendelet
hez kiadott uj nyomtatványon kell megtenni, melyek 
a kerületi elöljáróságokon szerezhtők be.

Keresek és kínálok
nagyszámú megbízóim részére Pesten és kör

nyékén

£z éstelek
ingatlanokat, tovaDbá az egész ország területén 
m ezőgazdasági és szölöbirtokokat. NAGY 

IRODA, Baross-tér 17. Telefon: 424— 373.

adagj a  3 fillérbe kerül
a JO éve isme t „Al OLLO 

citrompótló tabletta réven

K ozm ochem ia K , T. Budapest, IV.,  M olnár ucca  35.



Ipari ügyek
Körlevelek :

Legutóbbi közlésünk óta a testület elnöksége a kö
vetkező körlevelet küldötte szét:

36. sz. körívéi. A  személyzetet megillető ellátás 
értékének újabb szabályozása.
Az 1944 évi vigalmi adóátalányok megállapítása

A Budapesti Kávésok Vigalmi Adóközzösségének 
kivető bizottsága dec. 13-án tartotta meg ülését, me
lyen az 1944. évi átalányokat állapította meg. A ki
vetések dec. 17-től kezdve 8 napon át közszemlére 
vannak téve, azokat az érdekeltek megtekinthetik.
Uj OTI és HABI táblázatok életbeléptetése, alkal

mazottak bejelentése
A. m. kir. blügyminiszter f. é. nov 29-én kelt és e 

nappal életbeléptctett 271.000— 1943. B. M. sz. ren
deletével az öregségi, rokkantsági, özvegységi és ár
vasági kötelező "biztosításban alkalmazandó napibér- 
osztályok számát az eddigi 12 osztályról 20-ra emelte 
fel, olykép, hogy a napi 9.60 pengőtől 15.20 pengő
ig terjedő napibérek részére 8 újabb napibérosztály 
létesittetett.

Ennek folytán azok a munkavállalók, akiknek ke
resete 1943. nov. 29. után napi 9.60 P-t meghalad, 
keresetüknek megfelelően uj napibérosztályba soro
landók és 1943. december 27. napjáig az Országos 
Társadalombiztosító Intézetnél bejelentendők.

Minthogy a változó keresetű alkalmazottak beso- 
rozását a f. év. dec. 21-én tartandó tárgyaláson fog- j 
jak az érdekképviseletek az OTIval megállapítani, j 
ennek eredményét körlevélben hozzuk a kartársak 
tudomására, hogy bejelentéseiket kellő időben meg
tehessék.
A konyérváltéjegy az egész ország területén érvé" 

nyes
A közeli át.ásiigyi miniszter a 128.140—1943. K. M.

•sz. rendeletével__megjelent a hivatalos lap nov. 30-
iki számában — dec. 1-én kezdődő hatállyal elren
delte hogy bárhol kiadott kenyérváltójegyre az or
szág egész területén lehet kenyeret vásárolni. A ke
nyeret a sütőüzletek lés a kenyér árusításával foglal
kozó egyéb üzletek kötelesek kiszolgálni. Természe
tes, hogy a jegyek elszámolásánál a hatóságok az 
idegen váltójegyeket is kötelesek elfogadni..
Az Élelmiszerjegz Központ
Vendéglátóipari Csoportja uj helyisége: VI., Iza-
bella-u. 61. ( iskolaépület) telefon : 1J4—758.

I Hungária fio rp ince ^

DRABEK FERENC
oki gépészmérnök gépgyára 

BUDAPEST, Vili., BÓKAY JÁNOS-UTCA 14- SZÁM 
S °  I0 Kütőgéposztály telefon 138 —8B1
LINDE HŰTŐGÉPPEL felszerelt elektromos, 

automatikus szekrényeket, vitrineket, fagylalt
gyártó és konzerváló berendezéseket, önmű
ködő spachtlizóknt, hűtőkamrákat stb, 

GECHTER és KÜIINE habverő, cukrász- és 
csokoládéíparí gépeket.

BEHER dagasztógépeket.
TORRO automatikus edénymosogatógépeket stb

Kérjen dKjmentes árajánlatot!

H Í R E K
Elöljáróság! ülés

Ipartestületünk elöljárósága f. é. december hó 
16-án csütörtök d. u. 1 órakor tartja ez évben utolsó 
elölj árósági ülését. Felhívjuk az elöljáróság tagjait 
és a számvizsgálókat, hogy az aktuális ügyek fontos
ságára való tekintettel, minél nagyobb számban je
lenjenek meg.

Házasságkötés.
Patat Lajos ipartestületünk közbecsülésben álló 

alelnöke, a Modern kávéház tulajdonosa, f. é. dec. 
18-án (szombaton) fél 1 órakor tartja esküvőjét a 
Bakáts-téri római katolikus templomban K u n czer  
Olga úrnővel. Gratulálunk.

Újévi ajándékok megváltása.
Ismételten felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy 

nz újévi ajándékok megváltását, illetőleg a megvál
tás összegét a testületi pénzbeszedő által bemutatan
dó ivén ajánlják fel, hogy módunkban legyen az en
nek megtörténtét tartalmazó plakátokat idejekorán 
kikézbesiteni.

Eddig a következő kartársak váltották meg újévi 
ajándékaikat

P. joo.—  Hungária szálló. Dunapalota rt.
P. 50__Kövessy Géza (Emke), Royal Szálló, Bok

ros József Bt. (Club), Berlini-tér 5 (Viktória), Ká
véházipari Rt. (Pátria), Baross kávéház, Fodor Zol
tán (Nádor), Grosz Ödön (Ostende), özv. Singer 
Kálmánná (Valéria), Szita Lajos (Bodó). Szente 
Gyuláné (Central), Rónai Miklós (Belvárosi), Haj
dú Béla (Bristol), Szmola Hugó (Savov) Szmere- 
kovszky Tibor (Király). Metropole szálló.

p 35.— Simplon kávéház.
p  30.__Gebauer Béla (Gellért), .Tovics Jenő (Mú

zeum), Miénk kávéház. Modern kávéim", Bandi .Tó-

Fagylalt fagyasztó gépet
m eg vételre  k e r e se k . GOMB1S R Ó B E R T , 

P árk án y . Fost resta n te .

é s  p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k  
B U D A P E S T ,  V. f Z R I M Y I - a .  7.

Telefon: 181-214
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zsef (Carlton), Krizmanits János (Dubarry), Duna- 
parti Kávéház Kit, (Negresco), Paul in Lajos (Pau- 
lin), Abbázia Kávéház Rt., özv. IJpor Józsefné, Ma- 
róthy Gyula (Keleti).

P. 25 .— Miami kávéház.
P  20— Bauer György (Luxor), Szolominka János 

(Központi), Bucsmszky Lajos, Kántor Imre (Borá- 
rostéri), Pólyák László, Lukovics István (Corvin), 
Manninger Ferenc (Bagatelle), Hospitmm Rt. (Par
lament), Reményi Adolf (Polgári), Rákóczi-uti Ká
véház Kit. (Balaton), Tonka József ((József), Wink- 
ler Istvánné (Corso).
p  15 .— Reichmann József (Magyar Színház), 
Krausz Zoltán (Adria).
p  10__özv. ifj. Pelczmann Ferencné (Pannónia).
Ádéközösségi hátralékok befizetése.

Az év végének közeledtével felhívjuk a 
hátralékos adóközösségi tagjainkat, hogy
úgy forgalmi, mint vigalmi adóközösségi hátra-
kaikat legkésőbb az év végéig teljesen rendezzék, 
nert az adóközösségnek nem lesz módjában őket az 
1944. évi adóközösségbe felvenni.

Cigányzenészek alkalmazása.
A Magyar Cigányzenészek Országos Elnöksége ké

ri tagjainkat, hogy a helyiségeikben alkalmazott ci
gányzenekarokat illetve a zenekar tagjait, lehetőleg 
a belügyminszter által 213.187—1943. VII, b. szám 
alatt engedélyezett Magyar Cigányzenészek Országos 
egyesülete tagjai sorából alkalmazzák.

K ávéházi vagy vendéglői üzletvezető , esetleg fő- 
pincén állást keres, szakmában jártas, katonámén- 
tes fiatalember. — Cim az ipartestületben.
Könyvelése,
mérlege, adóügyei, árkalkulációi és egyéb irodai 
munkálatai ellátását vállalja Szakmai Könyvelési 
Iroda. Telefon: Béky Lajos 425—318.
Kávéházi könyvelő,
állásban, évvégi zárlattal kapcsolatos és_ egyéb al
kalmi könyvelési munkát vállai. Cime: József-körút 
53. III. 26.

GŶ MORBMílí likörkűlönlegesség
G yártja : PUTNOKi LIKÖRGYAR Budapest 

IX., Ferenc»körut 22.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat, 
hogy valódi GESSLER ALTVATER helyett más gyártmányú 
Altvatert, sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg. 
bői, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

Ifj. GrUnwafd Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü v e g  é s  p orcellán

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktáiát. u m .: borszivattyuk, 
•zürőgépek, paleckok, purafadug ók,címkék stb. 

Telefon : 423-329. 423- 363.

Előfizetési dij:
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőknek 

egész évre 30-— pengő.

Felelős kiadó-.
M EG G YES IST V Á N

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti



Budapest, 1944. január 1

IXX. évfolyam
Im i

Budapesti Kávésok Ipartestületének hivatalos lapja
Megjelenik kéthetenként
, _____________________________ T-'yi r

<vT«Kiadóhivatal:Szerkesztőség ; I  Felelős szerkesztő :
iBtidopesf Vili, Jóesef-krt 38. 1/5. Tel: 130—375. I  GOSZTONYI JENŐ I  Budapest, VIII. Rökk Szilárd u. 31. Tel :131 — 400

Január lO.ig tartoznak az adóközösség tagjai megfizetni 
január havi forgalmi adcátatánnyukat.

Január I5~ig lehet kérelmezni az üzleti könyvek és köny
velési sznba-divek illetékének átalányozását a m. kir. díj. és 
illetékkiszabási hivataltól.

Január 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai meg
fizetni január havi átalányukat.

Január 25.ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti., és állami pótadó.

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

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

Január 31_ig be kell fizetni az 1943. julius 1—december 
31-ig terjedő időre járó alkalmazotti nyugtabélyegil let éket.

Január 3l-ig be kell jelenteni az értelmiségi munkakör
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében és munkaköré
ben 1943. december 31_ig beállott változásokat az Értelmisé
gi Munkanélküliség Kormánybiztosához.

0 december! elöljáróság! ülés

lEs m i é k e z t e t t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, H OGY . . . 

1944.
Január 3-ig be kell adni az OTI-hoz a személyzet ujiabb 

bejelentését.
Január 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér har

madik részlete.
Január 5.ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell küldeni 

,Havi bejelentési jegyzék‘ ‘-et.
Január 5-ig ki fizetendők az 1943. évről fennmaradt adó- 

közösségi járulékok.
Január 5-ig fizetendői a családvédelmipótiék-jánulék ne

gyedévi részlete.
Január 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben netn 

lévő kávéházak vigalmi adója.
Megjelent a

Kávésipari Tájékoztató
II. kiadása,

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar
testület irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espre*sok), 
penziók, kitűzéseik korcsmák üzem. és árkorlatozásai) 

Ára: 3-50 P.

A Vendéglátóipari Korlátozások^ I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek.)

Ára: 3.— pengő.

1943. december 16.

A Vendéglátóipari Korlátozások II. pótléka
(tartalmazza az egységes vendéglátoipari arak 

szabályozó 14.000—1943. K- M; sz. rendeletét.) 
az időközben kiadott módosításokkal és magyarázatokkal

együtt.
Arn: 4 — pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlékai kapha
tók a testület, irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-______

Az év utolsó — december havi — előljarosagi ülését a kö
zeledő ünnepekre való tekintettel a szokottnál1 korábban tar
tottuk meg. A legutolsó elöljáróság! ülés óa ismét sok tárgy 
került napirendre.

Az ülésen részeveitek: „ ............
Kövessy Géz-n elnök, dr. Kalliiy Albert szfov.  ̂ főjegyző, 

iparhatósági biztos Patat Lajost alelnök, Ábrahám István, 
Gebauer Béla, Jovics Jenő, Londvai József, Marothy Gyula, 
vitéz Miklós József, Paulin Lajos, Sághi István, Slezak Jó
zsef, Szlavek Károly, br. Wasnier Gusztáv, Zsigmond László, 
elöljárósági tagok és számvizsgálók, dr. Havas Nándor fo- 
jogyő, Meggyes István aljegyző, jegyzőkönyvvezető. _

Elmaradásukat kimentették: Szabó Samu és Ottó Dezső
alelnökök, Boross Attila és Szmola Hugó. ...............

Elnök d. u. 1 órakor nyitotta. meg az eloljarosar, utasét. 
Köszöntötte a megjelenteket és bejelentette a kimentéseket; 
majd az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gebauer Béla 
és Szlavek Károly elöljárósága tagokat kérte fel.

Az 1943. november 23-án tartott előljarosagi ules jegy
zőkönyve megjegyzés nélkül helybenhagy atoll.

A legutóbbi elöljáróság! ülés óta iparengedélyt _ kapott: 
Gergely József Aladárr és Barna Jenő (Terminus kavehaz).

Elnök kartársi szeretettel üdvözli Patat Lajos alelnokot 
házasságkötése alkalmából és az elöljáróság jókívánságait
te' »YTí'«nl 111 .
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