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E  m  l é k e i t  e l ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK M EG?

Szeptember 20-ig - befizetendő a vigalmi adó
közösségben levő kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 22-ón (pénteken) délután 1 órakor 
elc).;árósági ülés az ipartestület tanácstermében.

Szeptember 25-ig befizetendő a személyzet illet
ményeiből levont kereseti-, külön- és rokkantellátá
si adó.

Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi 
üzletbér harmadik részlete.

Október 6-ig megfizetendő a vigalmi adókö
zösségben nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Október 10-ig tartoznak az adóközösség tag 
jai megfizetni október havi forgalmi és fényü- 
zési adóátalányukat.

Október 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

Október 15 ig benyújtandók a zsidótörvényben 
előirt bejelentések.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi év
folyama tartalmazza a kávésiparosokat érintő ősz- 
szes rendeleteket és hatósági előírásokat. Ára: 
3 pengő. Megszerezhető az ipartcstíilet irodájában.

§ * i @ s h í ¥ é .
A Budapesti Kávésok Iparíestüietének Elöljáró

sága folyó évi szeptember hó 22 én (pénteken) d. u. 
1 órakor az ipartestüiet üléstermében

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

Budapest, 1939. szeptember 15-én.
Dr. Havas Nindor s- k. Mészáros Győző s- k.

főjegyző elnök

A z  á r a i  m e g s z a b á s a
A m. kir. kormány 8300—1939. M. E. számú 

rendelete f. évi szeptember 2.4 hatállyal egyes me
zőgazdasági terményekre és termékekre az- 1939. 
augusztus 26-i árnivóval egyezően rögzített árak 
bevezetését rendeli el. A rendelet hatálya egyelőre 
a következő terményekre és termékekre terjed ki: 
búza, rozs, árva, zab, tengeri és ezek őrleményei, 
továbbá 2 sertészsír, háj és szalonna, a szárazfőze- 
lékéh és yecüg: 'a  bab, borsó, lencse, továbbá bur
gonya, tej, vaj. végül korpa, takarmányliszt, répa- 
szelet, melasz és olajpogácsa,

A hivatkozott rendelet az augusztus 26-i árni- 
vót az iparcikkekre nézve is fixirozza. A rendelet a 
k izsziikségleti szempontot védi. Az ármegállapítás- 
sí.1 az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa nyert 
teljhatalmú megbízatást. Minden vitás esetben, de 
különösen a tekintetben, hogy az iparcikkek közül 
melyeket kell közszükségletieknek tekinteni, az Ár- 
kormánybiztoshoz kell fordulni. A rendelet a jog- 
hatályosság körét már eleve kiterjeszti a bányá
szat és erdőgazdaság közszükségleti cikkeire is.

A hatóságnak természetesen jogában áll, bár-
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360 fióküzlet, 1000-nél több árusítóhely Kávéházak, szállodák, tejiv- k kévémérések szállítója-
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Salgó gőzmosógyár
és fehérnemükölcsönzö

A leam^dernebb berendezés. Mosás lágyítóit vlíben 
VI , Vörösmorfy ucco 54. — Pontos kiszolgálna
Olosé á rak i  Telefon: 116-286

mely, a rögzítés alá vont cikkel-: tekintetében az 
augusztus 20 iki nivónál magasabb árat engedé
lyezni.

Ipartestületünk elnöksége, az Árellenőrzés Or
szágos Kormánybiztosának felhívására körlevélben 
közölte a Testület tagjaival, hogy elsőrendű köz
szükségleti cikkeknél az 1939. augusztus 26-iki á r
szintet legmagasabb áraknak tekintik, amelyeknek 
túllépése az 1920. évi XV. te. (az árdrágító vissza
élésekről szóló) törvényben foglalt következménye
ket vonja maga után.

Amikor a körlevél tartalmára kartársaink fi
gyelmét ismételten felhívjuk, az árkormánybiztos- 
ságtól nyert felvilágosítás alapján közöljük, hogy

a) az 1939. évi augusztus 26-iki árak maximá
lis árak, ezek betartásáért senki sem büntethető és 
ellene eljárás nem indítható;

b) amennyiben indokolt esetben ezeknek az 
áraknak felemelése válnék szükségessé, az áreme
lés csak az árkormánybiztos hozzájárulása után vi
hető keresztül;

c) azok az üzemek, melyek működésűket 1939. 
évi augusztus 26. után kezdik meg, vagy pedig, ha 
olyan üzemágat kezdenek meg. amely e napon nem 
működött (nyári szünetet tartó attrakciós vállala
tok- bárok, mulatók stb.) űrlapjaikat ^előzetesen 
mutassák be jóváhagyás végett az Árkormánybiz. 
tosságnak.

A komoly időkre és a rendelkezés megszegésé
nek súlyos következményeire való tekintettel saját 
érdekükben nyomatékosan figyelmeztetjük kartár- 
saiukat, hogy a fent ismertetett rendelkezéseket 
szigorúan tartsák be.

A munkáidé szabályoznál 
tartalmazó rendelet egyes ren
delkezéseinek felfüggesztése

A m, kir. minisztérium folyó évi szeptember 
hó 2.-án kihirdetett és életbelépett 12.116—1939. 
M. E. sz. rendeletével — utalással az 1939. évi 
II. te. 112. §-ában és 141. §-ának (2) bekezdésé
ben foglalt felhatalmazásra -  a következőket ren* 
delte el:

1. §•
A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályo

zásáról szóló 1937. évi XXI. te. 3_4. §-ainak a 
munkaidőre vonatkozó rendelkezései az iparban 
(kereskedelemben) alkalmazottak munkaviszonyai 
tekintetében a jelen rendelet hatályának tartama 
alatt nem nyernek alkalmazást s a munkaidő tekin- 
telében az 1937 :XXI. törvénycikk, dletöleg a 6660/ 
1935. M. E. számú rendelet életbeiépotését megölő 
zően hatályban volt jogszabályokat kell alkalmazni.

Éhez képest az alábbi rendeletek — a harma
dik bekezdésben említett kivétellel — a további 
rendelkezésig fölfüggesztetik:

a fogadókban (szállókban, penziókban) ven
déglőkben. kifőzésekben, kávéházakban, kávéméré
sekben, cukrászüzletekben, korcsmákban, továbbá 
általában szállásadásra, illetőleg ételeknek vagy 
italoknak helyben fogyasztás céljából kiszolgáltatás
ra berendezett vállalatokban foglalkoztatott alkal
mazottak munkaidejének szabályozása tárgyában 
kiadott 34.500—1938. K. K. M. szánni rendelet és 
az ennek módosításáról szóló 50.100—1938. számú, 
valamint 32.700—1939. K. K. M. számú rendelet 
végül

a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozá
sáról szóló 1937 :XXI. törvénycikknek az iparban 
(kereskedelemben) végrehajtása tárgyában kiadott 
3000—1938. Ip. M. sz. rendeletnek I. a tisztviselők 
munkaidőjéről szóló fejezetnek a munkaidő szabá
lyozására vonatkozó rendelkezései.

A második bekezdésben felsorolt rendeletek
ben túlmunkának minősített munkára nézve a túl
munkának minősített munka teljesítése esetében 
járó magasabb munkabérre vonatkozó rendelkezé
seket kell továbbra is alkalmazni.

A jelen rendelet hatályának tartama alatt az 
iparban (kereskedelemben) alkalmazottak fizeté
ses szabadságára vonatkozó rendelkezéseket a kö
vetkező eltérésekkel kell alkalmazni:

a fizetéses szabadságot legkésőbb a szabad
ságra jogot adó szolgálati év elteltétől számított 
egy éven belül meg kell adni. Ha a munkaadó a fi
zetéses szabadságol; ez alatt az idő alatt fontos köz
érdek sérelme nélkül megadni nem tudja, e határ
idő elteltével az alkalmazottaknak az illető fizeté
ses szabadságra vonatkozó igénye megszűnik, a. mun
kaadó azonban 15 nap alatt a rendes illetményen 
felül köteles az alkalmazottnak a fizetéses szabad
ság tartamának megfelelő időre eső járandóságát 
is megfizetni.

Nyomatékosan figyelmeztetjük Kartársainkat,
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hogy fenti rendelkezés csupán a hetenként 60 órás 
munkaidőre vonatkozó korlátozásokat függeszti fel, 
egyéb rendelkezései változatlanul érvényben van
nak. Munkaidőiénél, munkaközi szünet, szabadnap, 
stb., stb. Amennyiben a munkás az előirott heti 60 
óránál többet dolgozik, a megfelelő tulóradijak jár■ 
nak.

A fizetéses szabadságra vonatkozó rendelke
zés a lejárt szabadságidő kiadására nézve az eddigi 
tiz hónapos határidő helyett egy évet ir elő.

A zsidók italmérési engedélye
A budapesti Közlöny szeptember 7.-i száma 

közli a pénzügyminiszter rendeletét az 1939 :IV. te. 
(zsidótörvény) végrehajtása tárgyában kiadott 
rendelet 34. és 35. szakaszában kapott felhatalma
zás alapján az italmérési és italébadási engedélyek 
TŐI. A rendelet kimondja, hogy italmérésre, italel
adásra (italelárusitásra) jogosító engedélyt zsidó
nak nem lehet adni. Az 1939 május 5-ike élőt zsi
dónak kiadott italmérésre és italeladásra jogosító
AAAAAA^W W W W W W W W VW W VW VW w

Schillinger Anna B u d ap estü l, kér
Telefon 121-385. Vörcíraarthy-utca 47b
Az ország legrégibb modernül bererdezeil gözmesedája

engedélyeket a bortermelők részére kiadott enge
délyek kivételével Budapesten, valamint a törvény- 
hatósági .jogú városokban öt év alatt, megyei váró 
sokban, valamint nagy- és kisközségekben két év 
alatt, a bortermelők részére kizárólag sajáttenné síi 
boraiknak álló vendégek részére való poharazásá
ra, utcára való kimérésre és kismértékben elárusi- 
tására jogosító engedélyeket pedig kivétel nélkül 
minden helyen két év alatt keli megvonni,

Budapesten és törvényhatósági jogú városok
ban. valamint fürdőhelyeken és üdülőtelepeken ál
talában a nagyüzemi vendéglőkre, kávéházakra — 
ideértve a mulatókat és cukrászdákat is — kiadott 
korlátlan és korlátolt italmérési engedélyeket csak 
fokozatosan, mégpedig évenkint az ilyen engedélyek 
összességének legalább egynegyedrészét kell megvon
ni. Elsősorban azok engedélyét vonják meg, akik- 
vek terhén egyévi előírást meghaladó esedékes köz
tartozás van nyilvántartva, megélhetésük vagyon- 
adóvallomásukbó! megállapíthatóan egyébként is 
biztositett, jövedéki büntető eljárás során súlyos 
kihágásért kétszer vagy kisebb kihágásért soroza 
topán jogerősen marasztalva lettek. Utolsósorban 
azok engedélyét kell megvonni, akiknek köztarto
zása, nincs, sídyos jövedéki kihágásért büntetve 
nem voltak és jóllehet megélhetésük egyébként biz
tosított. de a közönség közszükségleto, küllőn ősen 
idegenforgalom szempontjából nagyobb jelentőségű 
olyan vendéglő-, kávéház-, mulató-, cukrászdaüze
met folytatnak, amely a vezető vagy vezetők részé
ről magasabb egyéni szaktudást igényelnek és ki
zárólag nemzsidó alkalmazottakat tart. A rendelet 
kihirdetése napján lép életbe.

Tekintettel arra, hogy úgy ez a rendelet, mint 
a zsidótörvény végrehajtási utasítása összes kar
társainkra fontos és súlyos konzekvenciákkal járó 
kötelezettséget ró, — melyeket lapunlx korlátozott 
terjedelme felvtán külön körlevélben fogunk kar- 
társaink tudomására hozni.

Az árkormánybiztossá? a keres
kedelmi miniszter felügyelete 

alatt
A  Magyar Távirati Iroda jelenti: A m. kir. 

miniszteriem a gazdasági és hitelélet rendjének 
továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosi- 
tásárol szóló 1931. évi XXVI. t.-c. 2. §-ában kapott 
ép legutóbb óz 1939. évi VTTI. törvénycikkel meg
hosszabbított felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli:
., } ' áralakulás hatályosabb ellenőrzése cél
jából kinevezett kormánybiztosnak a m. kir. mi
niszterelnök felügyelete alá helyezése tárgyában
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legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

3330—1938. M. E. szám alatt kiadott rendelet 2. 
§-a hatályát veszti és az áralakulás hatályosabb 
ellenőrzése tárgyában 2220—1938. M. E. szám
alatt kiadott 2. bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép:

„A kormánybiztos a m. kir. kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter felügyelete alatt műkö
dik; székhelye: Budapest.’’

2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba.

A fenti 7440. M. E. sz. kormányrendelethez 
illetékes helyről a következő tájékoztató magyará
zatot fűzték:

Az árkormányiztosság ezzel a rendelkezéssel 
íi miniszterelnök hatásköréből a kereskedelmi mi
niszter felügyelete alá került. Ez logikus intézke
dés, mert az árhelyzet kialakulása végső eredmé
nyében a kereskedelem forgalmi helyzetének függ
vénye, a forgalom minisztere pedig a kereskede
lemügyi miniszter. Másrészt szoros összefüggés áll 
fenn a végső árak kialakítása és a külkereskedel
mi kapcsolatok között és miután a külkereskedelmi 
politika a kereskedelmi miniszter irányítása alatt 
áll. természetes, hogy az árkormánybiztoaság is a 
táica hatáskörébe kívánkozik.

Az árkérdés kialakításánál figyelemmel kell 
lenni mind a fogyasztók, mind a termelők érdekei
re és ez utóbbinál a másik két gazdasági tárca: a 
földművelésügyi és az iparűgvi a termelési olda
lon erősen érdekeltek lévén, nyilvánvaló, hogy a 
legfelsőbb felügyelet egy semleges tárca — a keres
kedelmi tárca — hatáskörébe kell, hogy helyeztes
sék.
WVWWWWVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW

Országszerte ellenőrzik az alkal
mazottak munkafeltételeit

Tömeges eljárások iparosok és kereskedők ellen
Az utóbbi hónapokban megjelent szociális ren

deletek végrehajtásának ellenőrzjpse országszerte 
megindult. Helyszíni vizsgálatokat tartanak az ipa
ri és kereskedelmi munkaadóknál, amelyeknek so
rán ellenőrzik az alkalmazottak munkafeltételeit. 
Ahol a munkarend nincs kifüggesztve, a maximá
lis munkaidőt és a minimális munkabért nem tart
ják be, vagy az erre vonatkozó nyilvántartásokat 
nem vezetik rendszeresen, ott kihágási eljárás ir. 
dúl a munkaadók ellen., Értesülésünk szerint töme
gesen indultak ilyen eljárások kisebb-nagyobb mu
lasztások miatt.

'A S C t f l K A
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A munkaadóknak az alkalmazottak munkaide
jéről, szabadságáról és fizetéséről állandó nyilván
tartást kell vezetni, még abban az esetben is, ha 
csupán egyetlen alkalmazottak, vagy akár csak egy 
kifutójuk van. Ugv a minimális munkabéreket, 
mint a munkaidőbeosztást feltűnő helyen ki kell 
függeszteni. — Természetesen sok helyen fordul 
elő, hogy bár a munkaadó a rendeletben foglalta
kat érdemben betartotta, azaz a minimális munka
béreket megfizette, a fizetéses szabadságot alka1- 
inazottainak engedélyezte, és a munkaidőbeosztAst 
is lelkiismeretesen végrehajtotta, hiányzanak az 
előirt nyilvántartások, vagy elmulasztották az elő
irt rendelkezések kifüggesztését. Ilyen cselek al
kalmasak arra, hogy a munkaadó ellen megindítsák 
az ipari kihágási eljárást.

Az’ érdekeltek lépéseket kívánnak tenni annak 
érdekében, hegy legalább átmenetileg méltányosan 
bírálják c] az ilyen mulasztásokat, ha megállapít
ható, hogy azok csupán gondatlanságból történtek 
és a munkaadó a rendeletek érdemi intézkedéseit 
végrehajtotta. A kisebb vállalatok, munkaadók 
ugyanis azt hiszik, hegy eleget tettek a rcndeletek- 
nek, ha megfizetik a minimális munkabért, betart
ják a munkaidőbeosztást és engedélyezik a fizető-

Fíizfótelek |iB‘m| ™ P 4.80
Kerti bútorok

b i l l i á r d a s z t a  l ók
(behúzás — javítás). Kuglifelszerelés 

ü v e g  — p o r c e l l á n  legolcsóbban 
F r I e d Király utca 44.

Kölcsönzés!
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Ajánlok mindennemű üveg, porcellán és 
zom áncedényeket legelőnyösebb árakon. 
GáCS edénybolt. Állandó edénykölcsönzés. 
Budapest, Vili, őr ucca 4. Telefon: 33*66 44.

ses szabadságot. Arról a legtöbbnek nincs is tudo
mása, hogy ezenfelül nyilvántartást is kell vezetni 
és a Vendeletek egyes részelt feltűnő helyen állan
dóan hirdetni kell, a munkahelyiségben. Tekintettel 
azonban arra, hogy az ipara kihágás manapság sú
lyosabb következményekkel is járhat, az érdekelt
ségek azt kérik, hogy első esetben ne indítsák meg 
a kihágás! eljárást, csak megintsék a mulasztást 
elkövető munkaadót.
»^^AA^VíKAAAAAAAAAAAAA^WAAAA^/WVWW

h í r  e  k
Elöljárósági ülés

Ipartestületünk elöljárósága a nyári szünet 
után f. évi szeptember 22-én (pénteken) tartja  első 
ülését. Tekintettel a nyár folyamán felmerült és 
a mostani komoly idők aktuális problémáira, kívá
natos, hogy az elöljáróság ülésén annak tagjai mi
nél teljesebb számban vegyenek részt.

j Schidella János t
Iparunk ismét egy értékes tagját vesztette el. 

Schidella János, a Hungária szálló ügyvezető igaz
gatója 60 éves korában rövid szenvedés után f. évi 
augusztus 28-án elhunyt. — Mindenki ismerte és 
becsülte értékes munkásságát. Ipari életünk terén 
is hasznos munkát végzett, éveken át volt testüle
tünk elöljárósági tagja. — Emlékét kegyelettel 
őrizzük.
Mestervizsgák

Ipartestületiünk mestervizsgáié bizottsága f. é. 
szeptember 4-én és 5-én tartotta meg a nyár folya
mán jelentkezett 11 jelölt mestervizsgáját. A bi
zottság elnöke Mészáros Győző testületi elnök, tag
jai Dódé) Adolf és Klauber József voltak, a keres
kedelmi és iparkamara részéről dr. Bányász István 
fogalmazó jelent meg. A 11 jelölt mindegyike si
keresen állta meg a vizsgát.
A saccharin forgalombahozatala

Mint tudjuk, időről időre a saccharin forga- 
lombahozatala miatt a pénzügyi közegek kihágási 
eljárást indítanak. Minthogy a vonatkozó törvé
nyes rendelkezések a mai viszonyok közepette már 
idejüket múlták, ipartestület.ünk elnöksége azzal a

S p r i n g u t  H e n r i k  tojásnagvkereskedö
utóda Ofner Mórion

Szamos b u d a p e s t i  k á v é h á z  é l t e r e m  é s  v e n d é g l ő  
á l l a n d ó  s z á l l í t ó j a

Bud«p«»l, VI.. Vasvári Pál ucra 10. — Tel,:  122-9"'S.

Pörkölt k á v é  keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

keletindiábó!
b íhozott uj különleges kóvf fajokkal módosítottuk 
amiéitől ezok f i n o m s á g a  m- g  ez eddiginél is 
jobban fokozódott.
Kérjen próbatöcéshez mintát

Kávésok áruforgalmi RT.-«si
Budapest, Vili., József-körút 38.
Telefon: 139-277- Saját pörkölő üzem

kéréssel fordult a székesfővárosi m. kir. pénzügy
igazgatósághoz, hogy a kávéházak részére 3 és 4 
szemet tartalmazó csomagolásban hozza forgalom
ba a sacharint. Reméljük, hogy kérésünk teljesülni 
fog és kartácsaink a jövőben az ilyen eljárásoktól 
mentesülni fognak.

ZWACK LIKÖRGYÁR elsőrangú gin.t, whis
k y t, vermouthot, kész kocktailt és tokaji borból fő
zött Brandyt (Konyak) hoz forgalomba, amelyet 
bármely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek 
ajánl a Icartársak figyelmébe. Fenti öt cikk sok kül
földi márkánál még jobb is. Mixeléshez páratlanok. 
Kérjen kocktail receptet! Kecskeméti barackpálin
ká jaa  legjobb a mo-ga nemében. Unicum versenyen 
kívül.

Már nemcsak a sportolók ezrei fedezték fel a 
Dohányjövedék legalacsonyabb nikotintartalmu szi- 
varkáját. a közkedvelt, igazán könnyű SPORT-szi 
varkát, hanem a dohányzó hölgyek nagy .tömegei 
is felfigyeltek erre az igazán szép, szinte csomagé 
fásban is nyáriasnak ki igy még könnyebbnek ható 
könnyű, illatos SPORT-eigaretlára.

A Dohányjövedék a cigarettát a Szent István

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja

Budapesti Kréta, 'SXS&. rf.íár
Kapható: Telefon 186—351 és 189— 123
Budapesti Kávésok Áuforgalmi R.-T.



KÁVÉSOK LAPJA

héten válogatott minőségben, de változatlan .áron 
hozta forgalomba. Aki egyszer megkóstolja, mindig 
visszatér hozzá. Még könnyebb a Sport-cigaretta 
Nikotox válfaja.

Az idegenek ezreit látta vendégül Budapest a 
Szent Islván-ünnepségekre. Ilál’ Istennek a ussze- 
lért Felvidék is most már szabadon és felszabadul
tan viszi hírét a páratlan magyar szivarkáknak és

Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

originál 2‘50 és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők :

Kávások áruforgalmi R.-T.-től
Budapest, Vlü, iázsef-Hörut 38.

Telefon: 1—392—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön árajánlat

1
1

ifi. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

’elefon: 183 439. — Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

Márványból
épületburkolást, portátokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D á v id  márvényipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69.

Kapható:
Berkovits
papirárugyár 
kávéházi, éttermi és 
cukrászati kellékek 
BUDAPEST,
VII., SÍP UCCA 4 
Telefon 142 331

szivaroknak.
ismét jubileumot iilt a magyarság s méltóan ol

vad1 az ünnepi fény emelésébe a Doháayjövedék is, 
tnoit külön ünnepet jelent a dohányzóknak és főleg 
a válog; .tett finom, könnyű, kókfüstü szivarok ked
velőinek a REX-szivar.

Reprezentáns külseje, 5-ös csomagolása és ára 
mindenki számára hozzáférhetővé teszi.

M á r v á n y  i  a  p  ©  k
0Ú1S EDE Bnest. V., Légrády Károly u. 14.

Tel: 299-202
'U W T « C W M H H U M O Z  Wlfc B — P —— — — — —  t— — > ■»« — I U g M P — ■ ■ —

Hatlyo gfizmosó kölcsönzi! vállalat I
száraz vegytisitttás és festés

Budapest V ll. Klauzál utca 8. Telefon 138 569
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve I L< g ümélelesebb mosási rer dszer.

NAGY IGNÁC cikkek* rak tá ra*'
BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan fölszerelt raktaiát, u. m . : borszivatlyuk, 
szürőgépek, palackok, purafadugók.cimkek stb. T. 141-515

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, V III, Rökk Szilárd-u. 31.

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

Kristály ásványos forrásvíz c s a k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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