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

Január 20-ig be kell küldeni a január 15-én érvényben 
• volt étlapokat azr Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.

Januári 20-ig (tartoznjak a vigalmi aúóközösség tagjai 
január havi átalányukat megfizetni.

Január 24-én (szerdán) délután 1 órakor elöljáróság!
ülés.

Január 25-ig befizetendő a személyzet Illetményeiből 
levont kereseti-, külön, és rokkantellátási adó.

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti., jövede
lem- és vagyonadó. Megfizetendő a zeneszerzői jogdijak I. 
félévi részlete.

Január 31-ig az értelmiségi munkakörben foglalkozta
tott alkalmazottak személyében és munkakörében 1939. de
cember 31-ig beállott változásokat az Értelmiségi Munka
nélküliség Kormánybiztosához be kell jelenteni.

Február 5-ig megfizetendő az 1940. óv I. negyedére 
(február) esedékes üzletbér első részlete,

Február 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
klr. Pénzügy Igazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
akiknek 1939. évi október 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon :14-62-65. Sügönycim : Köztej.
-----------— x  «------------
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IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet téri kioszk
V. Berlint tér 9,
VI. Teréz krt, 32,
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Károly Király ut 3/c. 
Pünkösdfürdő

Február 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközüsségber; 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai február 
havi fényűzés! és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Február 15-ig fizetik fényiizési adójukat azok akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Ffebruár 15-ig kfeill teadni a balestbiztosiítási járulék- 
kivetés céljaira szolgáló vallomásokat.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek 
iránti kérvények.

Minden hétfő, péntek, hústalan nap!
Magyar Kávésok Évkönyve. Ára 3. pengő.

Meghívó.
Á Budapesti Kávésok Ipartestüfefének elöljáró

sága f. é. január 24.-én (szerdán) déli 1 
órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1940. január 15.
Dr. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk«

főjegyző elnök

Újévi köszöntés.
Ipartestületünk évek hosszú során át követett hagyomá

nyos szokása, hogy az évforduló alkalmával —  rövid pihenőt 
tartva, visszatekint az elmúlt és előrenéz a jövő esztendőre 
és e felett gondolatokat cserélve, köszönti a testület vezetőit. 
E  szokást követve, január 2-án, a déli órákban, egybegyűltek 
az elöljáróság tagjai, a szakiskola vezetői és a tisztviselői 
kar, hogy üdvözöljék a testület elnökét és vezetőit. A testület 
tanácstermében ott voltak: Mészáros Győző elnök, Szabó Sa
mu, vitéz Bertha Gyula alelnökölc, Bauer György, Bodó 
Adolf, Gál Arnold, Grosz Ödön, Klauber József, Kövessy 
Géza, Kraszner Menyhért, Kreiner Pál, dr. Strausz Vilmos, 
Szlavek Károly, Strasser Béla, Tihaméry Kálmán, Wein- 
gruber László előljáróságl és számvizsgálóbizottsági tagok, 
Gárdonyi Andor és Sándor. Piószeghy .Ervin, az Áruforgal
mi rt. ügyvezető igazgatója, Bor/.ovay Pál tanár, dr. 
Havas Nándor főjegyző, Donáth Andor aljegyző, Meggyes 
István, a munkaközvetítő ügyvezetője.

Elsőnek Szabó Samu alelnök állott szólásra és a követ
kező baráti szavakkal köszöntötte Mészáros Győző elnököt:
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Salgó  g ő zm o só g yár
fehórncmükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mesés lágyított vftben 
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó áraki Telefen: 115-215

,,Mint minden éviién, most Is megjelentünk Előtted, 
hogy az njév alkalmából szeretettel üdvözöljünk. Ez nem
csak hagyományos szokás, de a baráti érzés és ragaszkodás 
megnyilvánulása. Tudjuk, hogy a testület elnökének feladatai 
milyen súlyosak, különösen manapság, amikor a legkülönbö
zőbb kérdések és viszonyok éreztetik hatásukat iparunk éle
tében. Akármilyen nehéz időket élünk, Neked nem szabad el
fáradnod, elveszíteni munkakedvedet, hiszen a hajó kapitá
nyának a legnagyobb veszély idején is ki kell tartani a ma
ga helyén. Kérjük az Istent, adjon mindnyájunknak jobb, bé
késebb időket, Neked egészséget, munkakedvet, hogy mint 
már éveken át, továbbra is vezethessed ezt a sokat hányatott 
ipart!"

A lelkes éljenzéssel kísért szavak után
Mészáros Győző elnök válaszolt: Én is úgy érzem, hogy 

nem a konvenciós szokás hozott benneteket hozzám, de az a 
baráti érzés és ragaszkodás, amely bennünket évek sora óta 
összefűz. Valóban nagyon zavaros időket élünk. Ez a hely 
és az Idő nem alkalmas arra, hogy a történtekről és folya
matban levő dolgokról kritikát gyakoroljunk, tény az, hogy 
iparunk munkája és kartársaink egy részének exister.ciája 
súlyos helyzetben van. Bár sokat hangoztatják a felebaráti 
szeretetet, mégis azt látjuk, hogy becsületes, dolgozó kartár
saink, akik hazafias, állampolgári kötelezettségeiknek min
dig megfeleltek, életlehetőségeikben csorblttatnak és korlátoz- 
tatnak. Megelégedéssel és örömmel látom, hogy ez a tisztes 
ipar nem a széthúzás divatos szempontjait követi, de egysé
gesen, baráti érzéssel és felebarát! szeretettel igyekszik az 
ipar érdekeit szolgálni.

Örömmel látjuk, hogy az uj borzasztó háborúban szere
tett hazánk nem vesz részt. Reméljük, hogy ez a háború vé
géig igy marad és a béke eljöttével újra felkel a felebaráti 
szeretet, a kölcsönös megértés napja. Természetes, ha a vi
szonyok áldozatot kívánnak tőlünk, mindnyájan készok va
gyunk a haza érdekében minden személyes és anyagi áldo
zatra.

Megvallom, hogy az elmúlt év eseményei közepette vol 
tak pillanatok, amikor úgy véltem, hogy jobb lenne elvonulni

és a magam életét élni. Azonban számot vetettem azzal, 
hogy az ipartestület vezetése nemcsak megtiszteltetést, de 
kötelességet Is jelent és ép a válságos Időkben nem szabad 
a viharokkal küzdő'hajót elhagyni. Ezzel tartozom kartársa
imnak, iparunk elesettjeinek, akik fájdalmukat jönnek hoz
zám elpanaszolni és tartozom ennek a tisztes iparnak. így 
teljesítem feladatomat, amíg bizalmatok felém irányul és amíg 
szerény erőim és egészségein lehetővé teszik.

Köszönöm, hogy a mai napon idejöttetek és engem ba
ráti érzéseitek kifejezésével megerősítettetek munkámban. 
Amikor a jókívánságokat szívből vlszonzom, Ígérem, hogy 
tovább is az leszek, aki eddig voltam.

Ezután Gál Arnold üdvözölte a testület alelnökeit: Szabó 
Samut és vitéz Bertha Gyulát, mint akik a maguk részét 
kiveszik a testület munkájából és értékes támaszai az elnök
nek.

Majd Marton József, a tanonciskola igazgatója szólalt 
fel, mondván, hogy az Iskola tanári karának minden törek
vése idairányul, hogy a gondjaira bizott ifjúságot jobbá, 
magyarabbá tegye és távol tartsa a napi események által 
felvetett hangulatoktól. Igyekezni fog feladatát abban a szel. 
lemben teljesíteni, amelyet a testület elnöke mindenkor inau- 
gurált és ennek nyomán az Iskola évek óta már követett és 
eddig is helyesnek és eredményesnek bizonyult. Köszönetét 
mond a testület és az elnöknek az iskola iránt tanúsított 
áldozatkészségért és az iparnak Jobb és boldogabb éveket 
kíván.

A beszédek elhangzása után a megjelentek egyenként is 
kifejezték jókinságaikat. mire kedélyes beszélgetés után a 
kis házi ünnepség véget ért.

Hivatalos rész
A személyzeti kereseti adóátalányok  

meghosszabbítása
A székesfőváros polgármestere f. évi 72.935—1939. VI. 

sz. határozatával a kávéházi alkalmazottak kereseti adóalap
já t az 1940. évre továbbra is az előző evekben 
volt mértékben állapította meg.

érvényben

Fó'pincér kereseti adóalapja hetenként:
I/A osztályú üzemiben P 80 —
I/B osztályú üzemben P <50 —

II/A osztályú üzemben P 45.—
II/B osztályú tizemben P 4 0 —

Felszolgáló és fizelópincér adóalapja
hetenként:

I/A osztályú üzemben P 45.—
I/B osztályú üzemben P 3 4 -

11/A oszlályu üzemben P 28 —
II/B oszályu üzemben P 25.—

Traflkos, kenyeres, borravalós, takaitónő kereseti adó-
alapja hetenként:

I/A P 24— I/B P 23.—
11/A P 22— II/B P 21.—
A különleges fér.yüzésl kávéházi vállalatoknál alkalma

zott személyzeti kereseti adóalapját ezen rendelkezés nem 
érinti, mert azok kereseti adóalapja továbbra is tíz I/A osz
tályba sorozott szállodai és vendéglői alkalmazottak kereseti 
adóalapjával azonos.

A fix fizetésű alkalmaz dtaknál az ellátás értéke azonos 
az OTI által megállapított értékkel.

A kávéházak osztályozása ugyancsak változatlanul ma
radt érvényben. A polgármesteri határozat teljes szövegét — 
tekintettel lapunk korlátozott terjedelmére — külön körle
vélben fogjuk közölni.
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Hústalan napok. A kormány december 30_án megjelent 
11,579— 1939. M. E . szánni rendelője szerint az ország egész 
területén hétfőn és pénteken luistalnr. napot kell tartani, ki
véve, ha az Gergely-naptár szerinti, vagy nemzeti ünnepre 
esik. Ha azonban valamely községben vagy városban az or
szágos vagy hetivásár, avagy búcsú hústalan napra esnék, 
akkor ott a hétfői, illetve a pénteket követő köznapon kell 
a hustalnn napot megtartani. A hústalan napokon húst és 
husnemüket nyers, elkészített, vagy bármilyen módon tartó
sított állapotban fogyasztók részére árusítani tilos. Vendég
lők, penziók, kávéháznk, kifőzések, kávémérők és korcsmák 
ezeken a napokon húst és husnemüt nem szolgálhatnak ki. 
Nem vonatkozik a hústalan napokra megállapított árusítási 
és kiszolgálási tilalom: halra, vadra, belső részekre (nyelv, 
tüdő, szív, vése, velő, mirigy, máj, vér), hurkára; disznósajt
ra, szalonnára, hájra, olvasztott zsírra és töpörtyüre. A ren
delet megszegése 8000 pengőig terjedő pénzbüntetést von ma
ga után. A rendelet 1940. január 1-én lép hatályba. A ren
delet végrehajtási módjáról a testület körlevélben értesítette 
tagjait.

F lg y e lm e z le lA s !
Felkérjük a testület tagjait, hogy a százalék megváltoz

tatása ügyében kért vélemér.yes válaszukat, amennyiben az 
eddig nem történt volna meg, haladéktalanul küldjék be a 
testület irodájának.

Egyben felhívjuk azokat a kartársakat, akiknek dohány- 
árusitási engedélye elvonatott, illetőleg ily tartalmú végzést 
kaptak, jelentsék ezt be — a megvonás határidejének közlé
se mellett — a testület irodájának.

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
redőnyök

PflSCHKB ÉS TÁRSA
V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1884.

H to t tmwnd£
Rossz világításnál a s z e m e  b á n j a  m  

az á g y b a n o l v a s á s l  — de kéznél 

a segítség: e g y  j ó l  e l h e l y e z e t t ,

r a g y o g ó  í é n y ü
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focU w ÍH dt-féU
Aqua vitae és egyéb tik őr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
Végül kérjük azokat, akiknek ilalmérési engedélye vo

natott meg, a megvonás határidejét, illetőleg amennyiben 
egy későbbi határidőre kaptak besorozást, ezt a határidőt 
ugyancsak közöljék a testülettel.

F e l m o n d h a t o k  a  r ö g z í t e t t  a d ó k  
j a n u á r  hó 31-ig

A rögzített adók kezelésére vonatkozó rendelkezések ér
telmében mindazok az adóalanyok, tehát azok. akiknek üzleti 
viszonyaiban, kereseti, jövedelmi, vagy vagyoni helyzetében 
csökkenés állott be, a részükre megállapított és lerögzített 
egyenesadóikat az esztendő első hónapjában felmondhatják 
és uj megállapításokat kérhetnek.

A felmondás jogával csak azok élhetnek, akiknek az 
előző évi keresete összesen nem haladta meg a 10.000 pen
gőt, s akinek vagyona 150.000 pengő alatt van. Felmondás
sal január utolsó napjáig lehet élni és a felmondást megfe
lelő indokolt beadványban az illetékes adófelügyelőséghez kell 
benyújtani. A beadványra bélyeg nem kell, azonban minden 
esetben csatolni kell az uj bevallást s Így az errevonatkoző 
vallomást iveket előzőleg be kell szerezni.

A felmondás jogával azonban csak indokolt esetben ta
nácsos élni, mert ha az indokok a felmondásra nem helyt
állók, könnyen megtörténhet, hogy a felmondás visszafelé sül 
el s a kifogásolt adónemeket felemelik. Amire különben az 
adóhivataloknak is joguk van. Az adóhivatalok is felmond
hatják a rögzített adókat oly esetekben, amidőn a kereset 
vagy a jövedelem emelkedését feltételezik,

Ugyanitt felhívjuk a figyelmét azon kartársainknak is, 
akik üzeteiket az 1939. év valamelyik hónapjában, tehát év
közben nyitották meg, vagy üzletüket egyik kerületből a má
sikba helyzeték át, február hó végéig vallomásukat feltétle
nül nyújtsák be, mert ellenkező esetben megbírságolják őket, 
Két vallomási ivet kell beszerezni és pedig a kereseti-, va
gyon- és jövedelmi adókra vonatkozólag. Ilyen vallomási 
ivek minden adóliivataban kaphatók.

Sehillinger Unna
Telefon 121-385

Gőzmosngyór RT 
Budapest VI kér 

Vörösmarthy-utoa 47b
A- orszátr legreinbh modernül berendezed gözmosodája

Egyébként az ipartestület irodája, úgy a rögzített adók, 
mint az időközi vallomások benyújtására nézve a tagok ren- 
dekezésére áll. A határidőt senki el ne mulassza, mert a 
később beadott vallomásaik csak kellő igazolás mellett fogad
tatnak el.

Újból kivetik az inségadót
A belügyminiszter 133.000— 1939. számú rendeleté ér. 

tőimében az inségenyliités költségeinek fedezésére a törvény- 
hatósági jogú és megyei városokban, valamint a községekben 
az 1939. évi október hó 1-től december hó 31-ig terjedő illőre 
továbbá Budapest székesfővárosban, a törvényhatósági jogú 
és megyei városokban, valamint a községekben tíz 1940. nap
tári évre egyszeri inségjáruléikot kell kivetni a jövedelmi 
a községekben (városokban) azonban, melyekben az általános 
kereseti adó fizetésére kötelezetteknek terhére.

Az általános kereseti adó fizetésére kötelezettek az 1939. 
évi október—•december hónapokra az általános kereseti adó 
alapjául vett adóalapnak 0.5 százalékát, az 1940. évre pedig 
a 2 százalékát kötelesek inségjárulék címén fizetni. Azokban 
a községekben (városokban) azonban, melyekben az általános 
kereseti adó kivetési kulcsa 6 százalékot meghaladó száza
lékben állapíttatott meg. az általános kereseti adót fizető 
kötelezetteknél az inségjárulék kivetési kulcsa olykép csök
kentendő, hogy az egy teljes évre átszámítva, az általános 
kereseti adóval együtt se haladja túl az általános kereseti 
adóalap 8 százalékát.

Ha a kereseti adó kivetési alapjául vett adóalap az évi 
500 pengőt nem éri el, úgy a kereseti adó alapján az iaség- 
járulék kivetését mellőzni kell.

Az inségjárulék jogossága és mérve ellen az adózó a f i
zetési meghagyás, illetve az adóív kézbesítését követő 15 nap 
alatt a közigazgatási bizottság adóügyi bizottságához felleb. 
bezéssel a bizottság határozata ellen pedig a közigazgatási 
bíróságnál panasszal élhet.

Eló'ljárósági ülés. A Budapesti Kávésok Ipartestületének 
elöljárósága január 24-én (szerdán) d. u. 1 órakor tartja  
ez évben első elöljáróság! ülését. Kérjük az elöljáróság tag
ja it  és a számvizsgálóim t, hogy az ülésen lehetőleg teljes 
számban vegyenek részt.

Kinevezés. A Kormányzó Ur öfőméltósága dr. Iíacsóh 
Bálint min. osztálytanácsosnak, az Árellenőrzés Országos 

Kormánybiztosának a miniszteri tanácsosi elmet adományoz-

BUlárdaszfalok
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük- 
A lpakka, üveg, és porcellénéru em blé

mával i« lgolcsőbban.

Fried Zsigmond és Fia.
VI., Király u 44. Tel.: 129-134. Kölcsönzés!
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_  Ajánlok mindennemű üveg, porcellán és 
■ zom ancedányeket legelőnyösebb árakon. 

Q á C S  edénybolt. Állandó edénykölcsönzés. 
Budapest, Vili ór ucca 4- Telefon: 33*66 44.

ta. __ Ipartestülellink Igaz tiszteletti?l üdvözli a nehéz fel
adatát teljesítő Kormánybiztos Urat kitüntetése alkalmából.

Az Iparigazolványokkal kapcsolatos fellebbezéseit határ
ideje: 1940. február 1. Az egyensulytörvény vég
rehajtása során az Iparigazolványok és az Iparengedélyek 
■birtokosainak 1939 október 15-ig be kellett jelenteniük a tör
vény végrehajtására vonatkozó rendeletben foglalt adatokat.

Egyes helyeken ez az adatszolgáltatás nem volt lehetsé
ges az említett határnapig, mert —  a nagy nyomtatványszük
séglet miatt — a bejelentésre kötelezetteket nem tudták a 
kellő időben ellátni a bejelentéshez szükséges nyomtatványok
kal. Ezért a minisztérium ug.v rendelkezett, hogy az elsőfo
kú Iparhatóság a hozzáérkezett bejelentések alapján az Ipar- 
Igazolványok az iparengedélyesek birtokosai között a nem
zsidókra és zsidókra vonatkozó megállapítását, gz eredetileg 
megállapított határidő helyett 1939. december 15-től 1940. 
január elsejéig függeszti ki hivatalos hirdetőtábláján.

A rendelet kimondja még azt is, hogy az előbb említett 
megállapítása ellen neim az eddigi rendelkezésnek megfelelő 
határidőig, vagyis 1940. január 1-éig, hanem 1940. február 
1-éig lehet a másodfokú iparhatóságnál felszólamlással élni.

Kiadják Budapest történetét. A főváros november 29-ild 
^közgyűlésének napirendjén szerepelt a polgármester előter
jesztése Budapest történetének kiadásáról. Az 1936-ban meg
indult munka annyira előrehaladt, hogy most már foglalkoz
ni lehet a mii kiadásával cs ezért a polgármester a közgyű
lés hozzájárulását kérte a megjelenést elrendelő intézkedé- 

: sekhez.
Mestervizsgra előkészítő tanfolyam. ...Az Ipartestületek 

Országos Központja a m. kir. Iparügyi miniszter 23.819— 
1939. sz. rendelkezése értelmében minden hónap elején 10 elő
adói és több kérdező órából álló ipari közigazgatási és gaz
dasági ismereti tanfolyamokat rendez. A tanfolyamokon 
szakelőadók ismertetik, illetőleg összefoglalják a mestervizs
gáin tokkal kapcsolatos általános és részletes iparjogi, társa
dalombiztosítási, adózási és gazdasági ismereti kérdéseket, a 
munkaidőre, munkabérre, fizetéses szabadságra, stb. vonat
kozó rendelkezéseket. Az előadások minden nap este 7, ille
tőleg 8 órától az IPOK (Budapest, VII, Erzsébet-körut 9— 
11. I. 3.) előadói termében tartatnak meg A tanfolyam rész
vétel dija 3 pengő. Jelentkezni lehet minden nap d. e. 9—2- 
ig az Ipartestületek Országos Központja hivatalos helyiségé
ben, esetleg az első előadási napon, január hó 2-án fél 8 

.órakor.
Nincs többé avas vaj egy uj rotterdami eljárás szerint. 

Megállapítást nyert ugyanis, hogy a vaj avasodását a levegő 
okozza, amely bomlási folyamatot indít meg a vajban. így 
tehát a köpülés alatt szénsavat vezetnek be az edénybe mind
addig, amíg n tejben és az edényben levő levegő kiszorul. A 
szénsavval kezelt vaj hosszú ideig frissen eltartható. Egy 
kiló vajhoz elegendő 1 gramm folyékony szénsav.

GOLF < TEAPÓTLÓ SZÖRP. Felhívjuk szives 
figyelmét iV Zwack-gyár fenti, uj cikkére. A „GOLF” 
teapótló szörpben minden benne van már. SE  RUMOT, 
SE  CUKROT NEM KELL HOZZZÁADN'I! Egy 
csésze forró vízhez 3 centiliter szörp adandó és kész 
a pompás ital. Literje 6 pengő és egy csésze kész 

„G()LF”-tea önnek csak 18 fillérbe kerül. Ez olcsóbb, 
mint a valódi.

Kartársaink ügyeimébe ajánljuk « Mezőgyáni PEZS
GŐGYÁR Budapest, VII., Alinásy-u. 3. Tel.: 141—199. Első
rangú francia módra készült pezsgőit a következő márkákkal: 

Mezőgyáni Brut száraz •
Aprieot baracldzü édes, félédes 
For-you félédes 
Mezőgyáni Casino édes 
Cremant Rose vörös j  édes 
Primadonna édes 
Méltóságos félédes
A vidéki helyihatóságok által megállapított tájékoztató 

árak. Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa körrendele
tét intézett a törvényhatóságok első tisztviselőihez és Kár
pátalja közigazgatási kirendeltségek vezetőihez, s felhívta 
őket, hogy a már megállapított tájékoztató árakat ellenőrzés 
s utólagos jóváhagyás, a jövőben megállapítandó tájékoztató 
árakat pedig megfelelő indokolással előzetes jóváhagyás vé
gett hozzá terjesszék fel.

A tejárak felemelése. A m. kir. földmivelésiigyi minisz
ter 80.200— 1940. F  M. szánni rendeletével az 1940. január 
15-től május 15-lg terjedő időre a kannatej kicslnybeni fo
gyasztói árát literenként 32 fillérben állapította meg.

Ú jra szabályozták a tanonciskolák felügyeletét. A bel
ügyminiszter most hagyta jóvá azt az uj fővárosi szabály
rendeletet, amely a fővárosi iparos- és kereskedőtanoncisko
lák helyi felügyeletét szabályozza. A kormányhatósági jóvá
hagyás alapján a szabályrendelet december hó 15-én életbe
lépett. Budapesten hat iparostanonciskola és egy kercskcdő- 
tanonciskolai feliigyelőbizottságot alakítanak. A felüg.velőbi- 
zottságok megbízatása három évre szól. A szabályrendelet 
rendezi a feliigyelőbizoltságok hatáskörét és működését,

A sörfogyasztás emelkedése. A pénzügyminisztérium fo
gyasztási adóügyi csoportjának legújabb jelentés eszerint az 
1938. év szeptember 1-től az l i>39. év végéig terjedő 10 hó
nap alatt a sörfogyasztás 357.638 hektoliter volt. 125.718 
hektoliterrel több, mint azelőtt.

M E Z Ő G Y Á N I  
P E Z S G Ő

Budapest. VII, Almássy utca 3. T. : 141-199

Mezőgyáni Brut száraz !
Aprieot barackizű édes, félédes j 

For-You félédes 
Mezőgyáni Casinó édes 

Cremant Rose vörös, édes 
Primadonna édes 

Méltóságos félédes
Elsőrendű francia módra készült pezsgő. 

Minősége kiváló 
Ára megközelíthetetlen olcsó



6 KÁVÉSOK LAPJA

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., 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.
Telefen : 139—277 Saját pőrkőlde.

I f i .  Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

szinoen a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D ávid  márványipari üzeme
Budapest, X , Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69

Berkevits
papirárugyér kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. S ip  u t c a  4 .
Telefon: 142—531.

NAGY IGNÁC cikkek raktára* j
BUDAPEST V II., KAROLY KÖRÚT 9.Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát, u. m. . borszivattyuk, szürőgépek, palackok, parafadugok, címkék stb. T. 141-515

Baíiíia
a nemes- üdíts itat.

A legkiválóbb C  »  ■% A I «> t  u  A  asörkülönlegesség »  ■ "  ^  A I 5  » •  O  I I

P o r t e r  s ö r
a Polgári Serfőzde gjíitmáija

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

e l :  299-202

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytisztltds és festés

Budapest V11-, Klauzál utca 8- Telefon 138 559
Az ország legnagy- bb gözmosó üzeme legmocernebbúl 

berendezve I Legkimé elesebh mo ási rei dszer

Felelős kiadó: DR. GAAL EN DRE. 
Lakása: Budapest, 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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