
Budapest, 1939. november 1.
<a

A Budapesti Kávésok Ipartestületének hivatalos lapja
XV. évfolyam Megjelenik kéthetenként 21. szám.

Szerkesztőség ; i| Felelős szerkesz/ő : ’ Kiadóhivatal;
Budapest Vili. József-körut 38 1/5, Tel,: 1-303-75 1 GOSZTONYI JENŐ |  Budapest, Vili. Rökk Szilárd u, 31. Tel.: 1-314-00

E m l é k e z t e t ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

November 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi 
üzletbér első részlete.

November 5 ig tartoznak bejelenteni a székes
fővárosi kir. Pénzügyigazgatóságnál kávé- és tea
készleteiket azok, akik október 8-án készletekkel 
rendelkeztek.

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

November 10-ig tartoznak az adóközösség tag
jai megfizetni november havi forgalmi és fényű- 
zési adóátalányukat.

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

November 15 ig küldendők be az 1940. évi adó- 
közösségekbe való belépési nyilatkozatok és az 1939. 
évi forgalmi adatok.

November 20 ig befizetendő a vigalmi adó 
közösségben levő kávéházak vigalmi adója.

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

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi év
folyama tartalmazza a kávésiparosokat érintő ősz- 
ezes rendeleteket és hatósági előírásokat. Minden 
iparüző nélkülözhetetlen kézikönyve. Ára: 3.— P. 
Megszerezhető az ipartestület irodájában.

Elöljáróság! ülés
— 193J. október 27, —

Lapunk korlátolt terjedelme nem ad módot ar
ra, hogy ipartestületünk legutóbbi elöljárósága ülé
sét részletesen kommentáljuk. Így csak szigorúan a 
napirend egyes tárgyainak ismertetésére szorítko
zunk.

Az ülésen resztvettek: Mészáros Győző elnök.
Dr. Kállay Albert szfv. főjegyző, iparhatósági biz
tos, vitéz Bertha Gyula és Szabó Samu alelnökök, 
Bodó Adolf. Freiwirth Jenő, Gerö Áron, Deák Sán 
dór, Gebauer Béla, Klauber József, Kövessy Géza. 
Kreiner Pál, Ottó Dezső, Steuer Lóránd, De. Strausz 
Vilmos, Strasser Béla, Szlávok Károly, Tihamér y 
K álmám elől járósági és számvizsgáló bizottsági ta
gok, Dr. Havas Nándor főjegyző, Donáth Andor* 
aljegyző, miint jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök az ülést megnyitva, meg
állapította annak határozatképességét; a jegyző
könyv hitelesítésére Freiwirth Jenő és Ottó Dezső 
elől járósági tagokat kérte fel, majd bejelentette, 
hogy Bauer György, Tarjáin Vilmos, Weingruber 
Ignác és Weingruber László elmaradásukat kimen
tették.

Az 1939. évi szeptember hó 2^-én tartott elöljá
ró-sági ülés jegyzőkönyve bemutattatott és megjegy
zés nélkül helybenhagyatott.

Elnök bejelentette, hogy az irattár adataiból 
megáll apittatott, hogy Weingruber Ignác testületünk 
elöljáróság! tagja és az ipartársulat egykori tagja 
mest töltötte be ötvenedik évfordulóját annak, hogy 
a tagok sorába iktattatott. Kötelességet vél telje
síteni, amikor őt ebből az alkalomból szeretettel és 
barátsággal üdvözli és neki legjobb kívánságain
kat fejezi ki. Közli, hogy az elöljáróság hozzájáru-
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iását feltételezve, levélben üdvözölte Weingruber Ig
nácot és javasolja, hogy e ritka évforduló emlékét 
az elöljáróság az ülés jegyzőkönyvében örökítse 
meg.

Az előljáióság egyhangú lelkesedéssel tette ma
gáévá elnök szavait és az üdvözléshez a testület ne
vében hozzájárult.

Főjegyző jelentette, hogy a tagok sorába felvé
tettek: Faix Gyula (Parisienne Grill) Sallwy K. 
Lajos (Szt. István szálló szöv.), Szaláminkéi, János 
(Központi, Óbuda), üzletüket megszüntették és 
kiléptek: özv. Schneider Lipótné, Mittl Sz. Ferenc 
és Róna Gábor. Tudomásul vétetett.

Elnök közli, hogy a téli időszak közeledtével a 
Kormányzóné őföméltósága felhívást intézett az or. 
szág lakosságához az Ínségesek támogatása iránt. 
Testületünk úgy, mint a múltban, ez évben is hozzá 
akar járulni a nagyfontosságu mozgalomhoz és e 
végből felhatalmazást kér, hogy a múlt évi keretben 
megfelelő összeget folyósíthasson. Egyben kéri a 
kartársakat, hogy saját részükről is támogassák a 
nyomcrenyhitő akciót.

Az elöljáróság elnök felhívását magáévá tette 
és a kért felhatalmazást megadta.

Elnök felhívta az elöljáróság és a testület összes 
tagjainak figyelmét arra a régebbi határozatra, 
mely a testület tagjait arra kötelezi, hogy vendé
geiknek újévi ajándékokat ne adjanak. A súlyos 
gazdasági helyzet indokolja, hogy e csekély értékéi 
ajándékok helyett kartársaink a nyomor enyhítésé
hez járuljanak hozzá és az erre szánt összegeket 
iparunk munkanélkülijeinek segélyezésére fordít
sák. Testületünk, mint a múlt években, megújítja az 
újévi ajándékok megváltását szolgáló gyűjtést, kéri

a kartársakat, hogy ahhoz minél teljesebb mérték
ben járuljanak hozzá. A munkanélküliség enyhítése 
érdekében kívánatos lenne e cél támogatása,

Szlavek Károly bejelenti, hogy hajlandó két — 
munkanélküli kávéházi akalmazott gyermekét fel
ruházni.

Az elöljáróság a bejelentést köszönettel vette 
tudomásul és elnök felhívását a kartársak figyel
mébe ajánlotta.

A székesfőváros polgármestere f. é. szeptember 
hó 19-én 60414—1939. XV. sz. a. hozott határozatá
val a testület f. é. közgyűlésén hozott uj alapszabá
lyait jóváhagyta.

A jóváhagyott alapszabályok most már kinyo- 
mattatnak és a testület tagjainak rendelkezésére 
fognak állani.

A testület szaklapjának, a Kávésok Lapjának 
szerkesztöváltozását a székesfőváros polgármestere 
f. é. október hó 10 én 437765—1939. IV. sz. a. tudo
másul vette.

Élnök bejelentette, hogy a zsidótörvény végre, 
hajtásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség éa 
egyéb teendő tárgyában a testület tagjait körlevél
ben figyelmeztette és a hozzánk forduló kartársak
nak a szükséges felvilágosításokat megadta. Sajná
lattal tapasztalta, hogy az italmérési engedélyek 
megvonásával kapcsolatos eljárás megélőzésekép 
olyan kartársak, akiknél ez nem volt indokolt, zsidó 
vallásu alkalmazottaikat máris elbocsátották. Egye
sek pedig idő előtt tették ezt meg. Arra kéri a kar
társakat, hogy amennyiben még arra mód van, to
vábbi elbocsátásokat ne eszközöljenek, viszont azo
kat a kartársakat, akiket a zsidótörvény nem érint, 
arra kéri, hogy ilyen elbocsátott régi, megbízható 
munkásokat állítsanak be. Szolgáljon például a ke
resztény munkásság szolidaritása, mely ezeknek az 
elbocsátott munkásoknak ügyét magáévá tette és 
azok támogatását határozta el.

Vitéz Bertha Gyula teljes mértékben hozzájá
rul elnök felfogásához és kívánatosnak tartja, hogy 
ezt a felhívást ne csak az elöljáróság tagjai, de az 
összes kartársak szívleljék meg.

Szlavek Károly, Kreiner Pál, Dr. Strausz Vil
mos hozzászólásai után,

Elnök ismerteti a törvényt és az ahhoz kiadott 
végrehajtási utasítások tartalmát. Egyben közli, 
hogy az értelmiségi kormánybiztos rendelete sze. 
rint a főpincérek, fizetők és felirónők az értelmisé
gi alkalmazottak közé soroltattak és reájuk az 
ezekre a kategóriákra fennálló korlátozások vonat
koznak.

Dr. Strausz Vilmos magyarázata és Strasset 
Béla hozzászólása után az elöljáróság a közlőiteket 
tudomásul vette és azok tartalmára a kartársak fi
gyelmét felhívta.

Főjegyző ismertette a kávé, tea, kakaókészletek 
zárolásával, majd feloldásával kapcsolatosan tör
ténteket. Kötelezővé tétetett a meglévő készletek 
bejelentése, majd korlátoztatott azok felhasználása. 
A készlettel nem rendelkező kartársak ellátása ér
dekében a testület a külkereskedelmi hivatalnál el
járt, majd a kereskedelmi minisztériumhoz és a
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székestóvároshoz fordult, mig végre a feloldási ren
delet megjelent, mely 200 százalékos feloldási ille
téket szabott meg. Ez illeték kulcsa, illetőleg szá 
mitási módja még miostanig sincs megállapítva, 
minthogy a kiszámítás alapjául szolgáló kiskeres
kedelmi ár még nincsen tisztázva. A feloldással 
kapcsolatosan újabb bejelentési kötelezettség, vala
mint a készletek nyilvántartása íratott elő. Ezeket 
a kötelezettségeket a pénzügyigasgatóság helyszíni 
vizsgálatok alapján ellenőrzi. Kívánatos, ha ezekkel 
az ellenőrzésekkel kapcsolatosan a kartársaknak 
panaszaik vannak, jelentsék azokat idejekorán a tes
tületnek. A feloldási illeték bevezetése folytán ter
mészetesen olyan súlyos uj teher hárult az iparra, 
hogy azt áremelés nélkül elviselni nem bírtuk. Ez 
okból az árkormánybiztossághoz fordultunk, hol tel
jes megértéssel fogadták előterjesztésünket és az 
Árkormánybiztos ur hozzájárult a már körlevelek 
és a sajtó utján ismertetett áremelésekhez. Meg
jegyzi, hogy arra való tekintettel, hogy a feloldási

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
redőnyök
PflSGHKO és Társa

I1 V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1884.

illeték már október 7-én lépett életbe, viszont a fel
emelt árak csak október 11-én hirdettettek ki, ami 
iparunknak liigen súlyos megterhelését jelentette, 
azzal a kéréssel fordultamé & székesfővárosi pénz
ügyigazgatósághoz, hogy az ezekre a napokra eső 
illetékkülömbözeteket térítse vissza. Ez az előter
jesztés egyelőre még- nemi kerülhetett érdemleges 
tárgyalás alá.

Elnök figyelmeztet arra, hogy továbbra is min
denkinek pontos készletnyilvánitást kell vezetnie 
és úgy a beszerzett, mint a felhasznált készlete
ket pontosan nyilván kell tartani.

Szlávek Károly a kávébeszerzés nehézségeire 
és az árak esetleges továbi emelkedésére hivatkoz
va, ezek áthárítása tárgyában szólal fel.

Elnök megállapítja, hogy a közönség a meg
drágult kávé helyett ma már olcsóbb cikkeket: ka
kaót és tojást fogyaszt. Ha a kávé ára elérhetetlen 
magasságokba emelkedik, a közönség úgyis le fog 
mondani róla, úgy, hogy az árak további emelésé
nek célja alig van. Az ellenőrzéssel kapcsolatosan 
mindenki, akinek készlete van, fizetési meghagyást! 
kap. Ezek eddig azért nem bocsátattak ki, mert a 
számítás módja nem volt tisztázva.

A felszólalások után elnök a vitát berekesz
tette.

Főjegyző jelentette, hogy a tojásfogyasztás 
emelkedése folytán a tojás beszerzési árának emel
kedése súlyosan terheli iparunkat. Ipartestületünk 
elnöksége előterjesztéssel fordult az Arkormánybiz
tos úrhoz, aki a tojás árának emeléséhez hozzájá
rult olyanformán, hogy a tojás beszerzési árának 
1939. augusztus 26-tól igazolt emelkedése az eladá
si árakhoz hozzászámítható legyen. Tennészetesen, 
amig a vonatkozó rendelkezés nem jelenik meg, az 
árakat felemelni nem szabad. Reméljük, hogy ez a
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Aqua vitae és egyéb likőrkülön- 
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
intézkedés a közeli napokban nyilvánosságra kerül.

Egyben figyelmezteti az érdekelteket, hogy 
mindennemű áremelést, vagy uj cikknek az ét- es 
állapokba való beállítását csak az árkormánybiz- 
ton előzetesen beszerzett jóváhagyása alapján sza
bad beállítani. Egyébként a közeli napokban rende
let fog megjlenni, mely az ét- és ár lapoknak ha  ̂
vönként való beszolgáltatását teszi kötelezővé.

A közlések tudomásul vétettek.
Elnök felolvastatja a kereskedelmi és iparka

mara felhívását, mely a gyiiinölcsfogyasztás foko
zása érdekében annak a kávéházakban velő erősebb 
propagandáját kéri.

Elnök utal arra, hogy ez a kérdés egy előkelő 
napilap hasábjain nemrégiben szóbakerült, amikor 
kifejtette, hegy a kávéházi gyümölcspropaganda 
rendkívül nehéz dolog. A kávéházi vendégnek joga 
van ahhoz, hogy a kávéházban egy almát, vagy őszi 
barackot fogyasszon. Amikor ez az egyetlen fo
gyasztási tétel, kénytelenek vagyunk az egy fo
gyasztásra eső rezsitételt felszámítani. Ez termé
szetesen megdrágítja a gyümölcsöt a kávéházban. 
Emellett még figyelembe veerdő az, hogy a kávé
ház csakis elsőrangú, válogatott gyümölcsöt hozhat 
forgalomba, ami már beszerzése alkalmával 
drágább. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a teljes 
menüt kiszolgáló kávéházakban az utolsó fogé..1 
gyümölcs legyen, vagy pedig a komplett vagy karls- 
badi reggelit úgy állítsuk össze, hogy p. o. a tojás 
helyett egy jó minőségű, de kisebb almát vagy miás 
időszerű gyümölcsöt szolgáljunk fel.

Dr. Strausz Vilmos magáévá teszi elnök sza
vait, megjegyzi, hogy gyümölcsízt (jamet) ezidő- 
szerint is adnak a reggelihez.

Szluvek Károly felemlíti, hogy külföldön a reg
gelinél nagyon sok gyümölcsöt fogyasztanak. Ö is 
kísérletet tett e cikkek bevezetésére, de a közönség 
nem vette igénybe és kénytelen volt abbahagyni.

Slrasser Béla a gyümölcsadagok árának meg
állapítása iránt kér felvilágosítást, mit elnök megad.

Elnök bejelenti, hogy a kávé és tea zái'olásá- 
val, feloldásával, árának megállapításával kapcsola
tosan rendkívüli postadijak, munkadijak és egyéb

Biliárdasztalok e la d á sa . I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük
A lpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is lgolcsőbban.

fried Zsigmond és Fia.
VI., Király u. 44. le l.: 129-134. Kiflcsiinzés!

Schillinger Anna Budapest^Vl. kar
Telefon 121-385. Vörframarthy-utaa 47b
Az ország legrégibb modernül berende2etl gözmesodájo

költségek merültek fel. E rendkívüli kiadások esz
közléséhez felhatalmazást, illetőleg jóváhagyást kér.

Az elöljáróság a kért felhatalmazást megadja.
Elnök: a mostani nehéz gazdasági, politikai vi

szonyok között egyes munkásérdekképviseletek a 
vendéglátóipar! kamarák felállítását vélik szüksé
gesnek. Felkéri a főjegyzőt, hogy ebben a kérdés
ben történteket ismertesse.

Föjgyezö jelenti, hogy a Nemzeti Munkaköz
pont meghívást intézett az érdekelt ipartestületek
hez, hogy egy szakmaközi értekezleten vegyen részt. 
Első ízben a vendéglősipartestüiettel egyetértve 
küldötteink megjelentek ugyan az értekezlet hegyén, 
de az a kiadott programon szerint nem tartatott 
meg, mire a munkaadói érdekeltségek eltávoztak. 
A második meghívás f hó 25-ére szólott. Minthogy 
a vendóglősipartestület elöljárósága elhatározta, 
hogy a megküldött kamarai tervezetet tárgyalni 
nem hajlandó és azzal foglalkozni nem kíván, tes
tületünk nem látta szükségesnek azon megjelenni 
A Nemzeti Munkaközpont vezetősége most már 
csak azt kérte, hogy a kamarai kérdés kikapcsolá
sával, csupán a szociális jellegű kérelmeket hall
gassák meg a munkaadók. Ezt teljesítve, a két tes
tület vezetősége f. évi október hó 25-én a vendég
lős ipartcstiilet helyiségében fogadta a munkalcöz- 
pont vezetőit.

Annak kijelentése után, hogy a kamarai terve
zettel még foglalkozni sem kívánnak, a munkaköz
pont küldöttei előteijesztették a százalékos rend
szer módosítása, illetőleg a főpincérek helyzetének 
módosítása, az egyenruhakérdés és a munkaközve
títés körüli kéréseiket.

Az értekezlet abban állapodott meg, hogy Írás
beli javaslatot vár, amelyet a munkaadói érdekelt
ségek tárgyalni fognak.

Bemutattatott az ipartestületi munkaközvetítő 
szeptember havi munkásságáról szóló jelentés, 
melyhez elsőnek

Elnök szólalt fel. Sajnálattal látja, hogy a mun
kaközvetítőt a kartársak nem veszik abban a mér
tékben igénybe, amint ez kívánatos lenne. Ennek 
folytán a munkásság is szétszéled. Egyben felhiv 
ja a hatósági biztos ur figyelmét arra, hogy alap
szabályokkal nem biró szervezetek foglalkoznak 
munkaközvetítéssel.

Tihaméry Kálmán kívánatosnak tartaná, hogy 
elnök az év vége felé előljárósági értekezletet hív
jon össze, mely határozzon a munkaközvetítés fenn
tartása ügyében.

DunapartlKávékáznakcukrászdának
a lka lm as h e l y i s é g  b é r b e a d ó .  

É rd e k lő d é s :
V. Sslget-u. 45. a házfelügyelőnél
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IMPERIAL FÜGEKAVÉ
legjobb kávéizesitő- |  Kérje mindenütt!
Gyártja: D 1 K K  F I D É L  és TÁRSA, Budapest. 1 X - ,

Steuer Lóránd az utóbbi két hónapban rend
szeresen igénybevette a munkaközvetítőt és igen 
szép javulást konstatált.

Dr. Strausz Vilmos különösen fontosnak tartja  
a munkaközvetítő fenntartását, különösen manap
ság, amikor politikai irányzatok igyekeznek ezt a 
kérdést kihasználni.

Szabó Samu a munkaközvetitőt minden körül
mények között fenntartandónsk tartja  ,ne adjuk ki 
kezünkből. Szomorú, hogy kartársaink nem veszik 
azt kellő mértékben igénybe.

Elnök megállapítja, hogy tényleg az a hiba, 
hogy a kávésok nem veszik igénybe a munkaközve
títőt és igy megfelel őszemélyzet sem jelentkezik. 
A kérdéssel foglalkozni kíván és az elöljárósági 
ülés napirendjére tűzi.

Főjegyző ismerteti az időközben beérkezett 
megkereséseket és az arra adott válaszokat igy

a) A kereskedelmi és iparkamara megkeresé
sét a munkáshiány folytán — a tanonclétszámot 
korlátozó rendelkezések feloldásáról.

b) Ugyancsak a kamara megkereséseit a le
ventegyakorlatok és a tanonciskolái tanidő megálla
pítása tárgyában.

c) Az IPOK átiratát a leventegyakorlatok ide
jének a munkaidőbe való' betudása tárgyában.

A jelentések tudomásul vétettek.
A rádió használat ügyében kiküldött körle-vél 

tartalma tudomásul vétetett.
Főjegyző jelentést tett az OTI-nál tartott érte

kezletről mely arra való tekintettel, hogy a kérdés
sel összefüggésben álló kereseti adóalap megálla
pítása még nem történt meg, egyelőre elhalasztatott.

Dr. Strausz Vilmos kívánatosnak tartja, hogy a 
főváros a kereseti adóátalányozás rendszerét to
vábbra is tartsa fenn.

A vigalmi és forgalmi adóközösségeknek a jö
vő évre való megalakulásának előkészületei folya
matban vannak. Főjegyző kéri az érdekelteket, 
hogy a kibocsátandó kérdőiveket a kellő határidőre 
küldjék vissza. Tudomásul vétetett.

A ,Magyar Szárnyak” c. lap tagjaink részére 
50 százalékos előfizetői kedvezményt ajánl. A felhí
vás a kartársak figyelmébe ajánltatott.

A „A Vasárnapi Könyv’’ támogatás iránti fel
hívása elintézés végett az elnökségnek adatott ki.

A „Lengyel-Magyar Szövetségnek” a lengyel 
menekültek támogatását kérő megkeresése bemu
lattatott azzal, hogy kaidársainkat ez irányban fel
kértük és többen bocsátottak vacsorát a menekül
tek rendelkezésére.

Bodó Adolf a légvédelmi gyakorlatok folytán

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

Számos b u d a p e s t i  k á v é h á z  é t 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

Budapest, VI., V^sviri Pál ucea 10. — Tel,:  l22-9"'3.

esetleg megtörtént kihágási eseteket teszi szóvá.
Elnök kijelenti, hogy ebben az ügyben egyelő

re még semmiféle megtorló intézkedés nem történt, 
amennyiben törvényes rendelkezések be nem tar
tásáról lenne szó, a testület nem léphet közbe.

A napirend tárgyai ezzel letárgyaltattak, mi
nek folytán elnök az elöljáróság ülését berekesz- 
lette.

H Í R E K
A Kormányzóné Öfőméltósága nyomorenyhitő akciója

Az összes napilapok közük a kormányzóné 
(>fÖméltóságának felhívását, mellyel téli nyomor- 
enyhitö akcióját megindítja és következőket mond
ja: „Nagy a nyomor, sok a szenvedő — adjanak
kérem, minél előbb és minél többet". Azt hisszük, 
hogy ehhez a felíváshoz nincs mit hozzátenni, te
gye meg mindenki kötelességét!
Halálozás

Lapzártakor kaptuk az értesítést, hogy Loson~ 
czi Gusztáv, régi érdemes kartársunk, ipartestüle
tünk egykori elnöke, a Kávésok Áruforgalmi Rt.- 
nak volt vezérigazgatója, október hó 28-án hosszú 
szenvedés után elhunyt. Losonczi Gusztáv, mint 
aktív kávés, az egykori Magyar Világ kávéház tu
lajdonosa, iparunk legnehezebb éveiben érdemes 
munkát végzett, az Áruforgalmi Rt.-nak pedig meg
alapítója, sok éven át vezetője volt. Elhunytét csa
ládja, számos barátja és tisztelője gyászolja. Teme
tése október 30-án ment végbe a kerepesi-uti te
mető halottasházából, nagy részvét mellett.
Újévi ojándékok megváltása

Felhívjuk kartársainkat testületünk régebbi 
határozatára, mellyel arra szólította fel őket, hogy 
újévi ajándékokat ne osztogassanak, hanem annak 
árát ajánlják fel hasznos, jótékony célokra. Nagy 
a nyomor, nagy a szükség — vendégeink is szíve
sen lemondanak az újévi figyelmességről. 
Adóközösségi vallomások beküldése

Az év végének közeledtével újból aktuálissá 
vált az adóközösségeknek — úgy a fény űzési és 
forgalmi, mint a vigalmi adóközösségnek az 1940. 
evre való megalakítása. E célból az adóközösségek 
vezetősége a testület összes tagjainak belépési nyi
latkozatokat, valamint vallomási iveket küld. Fel
hívjuk az érdekelteket, hogy a megküldendő nyom
tatványokat legkésőbb f. évi november 15-ig pon
tosan kitöltve küldjék be. Minthogy a vallomások 
adatait a pénzügyi hatóságok ellenőrzik, mindenki 
saját érdekében a valóságnak megfelelő vallomást 
adjon.

M á r v á n y  l a p o k
GÓTS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.

T * l: 299-202
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Márványból
épületburkolóst, portálokat, 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: 1-17Ö-69

A legkiválóbb C v a M #  I  e  9  M  £  m  
sörkülönlegesség A  TS lm  6 I  3  I  V  Q  E l

P o r t e r  s ö r
a Polgári Serfőzde p i l m á t y a  

A  Kávások Á ru fo rg a lm i R .-T .
Budapest, V ili., József krt. 38.

ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávékban és teákban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú 
időre elégséges mennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa
jokból állanak, úgy, hogy vevőink kiszolgálásánál 
továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben is, hü marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy ma, — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas árakat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kávé 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
Telefon : 139—277 Saját pőrkölde.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183*439. — Ü veg  é s  p o r c e l lá n

Kap h ató ;
Berkovits
papirárugyár 
kávéházi, éttermi és 
cukrászati kellékek
BUDAPEST,
VII., SÍP UCCA 4 
Telefon 142 931

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

Ajánlja dúsan fölszerelt raktáiát, u. m.: borszivntlyuk, 
azürőgépek, palackok, pnrafadugók, címkék stb. T. 141 -fS 15

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Eudapc-st, VIII, Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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