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E ml ékez t e t ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Április 5-ig megfizetendő nz 1940. év I. negyedére (feb
ruár) esedékes üzletbér harmadik részlete.

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

Április 6.ig megfizetendő a vigalmi adóküzösségber. 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Április 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai április 
havi íényiizési és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Április 15-ig fizetik fényűzés! adójukat nzok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Április 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
április havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Budat&st, Rákóczi ut 4.

levont kereseti-, külön, és rokkantellátási adó.
Minden hétfő, péntek, hus alan nap 1

Kávésipari Tájékoztató
A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipár.

testület irodájában.

II Kormányzó Ur köszöneté
„Kormányzó Ur őfőméltósága országosának huszadik 

évfordulója alkalmából az összes magyar ipartestületek 
táviratban fejezték ki hódolatukat és üdvözletüket. Erre a 
távirati üdvözlésre a kabinetiroda a következő választ kül
dötte:

„A Kormányzó Ur Ő Főméltósága az országlásának 
huszadik évfordulója alkalmából kifejtett szerencsekivána- 
tokért köszönetét nyilvánítani méltóztatik.

Keit Budapesten, 1940. évi március havában.
Kabinetiroda.”

Elöljárósági Ülés
— 1940. március 27. —

Az évi közgyűlés mintha elfárasztotta volna elöljárósá
gunk tagjait — az előljáróságl ülésen kevesen jelentek meg. 
Igaz, hogy az elöljáróság egy részét — köztük a testület 
elnökét is — betegség akadályozta a megjelenésben.

Az ülésen részt vettek: Szabó Samu és vitéz Bertha
Gyula alelnökök dr. Kállay Albert Iparhatósági biztos, szív. 
főjegyző, Bodó Adolf, Gebauer Béla, Grosz Ödön Kass Béla; 
Kövessy’ Géza, Ottó Dezső. Patat Lajos, Steuer •Lóránd, 
Strasser Béla, dr. Strausz Vilmos, Tarján Vilmos, előljáró- 
s..gl tagok és számvizsgálók; Dr. Havas Nándor főjegyző, 
Donátit Andor aljegyző.

Az ülést Szabó Samu alelnök nyitotta meg. Sajnálattal 
jelenti, hogy Mészáros Győző elnököt betegsége gátolja a 
megjelenésben. Reméli, hogy elnök egészségét mielőbb vissza-

Április 20-ig be kell küldeni az április 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.

Április 25-ig befizetendő a sz m'lvzet illetményeiből
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Sa lg ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
VI, Vörösmarty ucca 54, — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak! Telefon: 116-285

nyeri és folytatja munkáját. Majd bejelenti B.;u r György, 
I’aulin Lajos. Weingruber Ignác és László klmevtéselt, A : 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítéséire Kiüss Béla é ; Kövessy 
Géza előljárósági tagokat jelölte ki.

Az 1940. február 22-én tartott előljárósági ülés jegyző
könyve bemutattatotit és megjegyzés nélkül helybenhagyatott.

Főjegyző jelentette az ipargyakorlás körében legújabban 
történt változásokat:

És pedig a Boráros téri Kávéliáz kft. átvette az .Elevátor 
kávéházat.

Ipara gyakorlását megszüntette: özv. Greesner Rólx'i'tní
(Elevátor), Spitz Zsigmoml (Thököly) és Deák Kávéház rt. 
(Deák),

A bejelentés tudomásul vétetett.
I A legutóbbi ülés óta elhunytak: Kereszt s György é :
Böhm Mór. volt testületi tagok dr. Farkas József p. ii. s gél- 
titkár, adóközösségünk vezetője és Bauer György előljárósági 
tagunk fia.

Az elöljáróság sajnálattal vette tudomásul a gyá z s í
teket és a kifejezett részvétnyilatkozatokhoz hozzájárult,

Benmtattatott a Kormányzó Ur Kabinetirodájának le
irata. melyben a Kormányzó Ur húszéves országlása alkal
mából kifejezett üdvözléseikért köszönetét fejezi ki.

A leirat felolvastatván tisztelettel tudomásul vő etett.
Fclkay Ferenc tanácsnokot harmincéves közszolgálati 

jubileuma alkalmából a testület elnöksége melegen üdvözölte.
Az elöljáróság örömmel járult hozzá az elnökség Intéz, 

kedéséhez.
Dr. Csilléry Béla pénzügyIgazgató levele, melyben az 

ttalmérési engedélyek megvonásával kapcsolatosan Illetéktelen 
közbenjárókra hívja fel az érdekeltek figyelmét, felolvastatott 
és tudomásulvétetett azzal, hogy a levél körlevélben közöl
téiért a kartársakka) és a közgyűlésen is előterjesztetett.

Főjegyző felolvasta — a kereskedelmi, és iparkamara 
felhívására — az uzsorabiróságl ülnöki tisztre javaslatba

hozott testületi tagok névsorát.
A kereskedelmi -és ipariig,yl minisztériumnak a : étlap,

korlátozások tárgyában kiadni szándékolt rendelőit rv.zete 
Ismertetett és az ellen a testület nem tesz észrevételt, 
minthogy a tervezett Intézkedések a mostani helyzetnek felel
nek meg. , , , ,

A felszolgáló személyzet százalékának elosztása kérdésé
vel a testület, elöljárósága, majd közgyűlése foglalkozóit, A 
közgyűlés az eddig megejtett tárgyalások eredményekep a 
határozathozatalt az elöljáróság hatáskörébe utalta,

A főpincérek országos egyesülete ebben a kérdésben 
hosszabb memorandumot Intézett a testülethez, melyet a fő
jegyző ismertetett,

Grosz Ödön felemlíti, hogy az elnökség felhívására a 
lesitület tagjai már körlevélben kifejezték álláspontjukat és 
a mai helyzetet kívánják fenntartani. Személyzetét is meg
szavaztatta, ezek sem kívánták a felosztási kulcs megváltoz
tatását, meg van győződve, hogy a többi üzletek személyzete 
is osztja ezt a felfogást. Végül a közgyűlés is csaknem egy
hangúlag ebben az irányban foglalt állást,

vitéz Bertha Gyula hozzászólása után
Tarján Vilmos nem látja helyesnek e kérdésnek a sze

mélyzet megszavaztatása utján való eldöntését. A százalék 
elosztás a munkaadó diszkrecionális joga, mely felett szava
zással dönteni nem lehet. Kétségtelen, hogy az ilyen szava
zásnak mi lesz az eredménye, A mostani helyzethez ragasz
kodik.

Dr. Strausz Vilmos a személyzet megszavaztatását néni 
tartja célravezetőnek. Tekintettel arra, hogy az elöljáróság a 
testület végrehajtó szerve, ebben a kérdésben pedig úgy a 
tagok a körlevélre adott válaszukban, mint a közgyűlés már 
állást foglalt, az eddigi álláspontot tartja fenntaitablónak,

Főjegyző kifejti hogy a százalékrendelet a f losztisl 
kulcs megállapítását a munkaadóra bízza. Ez mindenkinek 
saját joga, amelyet nem lehet határozattal elintézni, A testű- 
let e tekintelhen csak irányítást és tanácsot adhat.

Szabó Samu alelnök az elhangzottak alapján megállapít
ja. hogy az elöljáróság az eddigi elosztási kulcson változtatni 
nem kíván Amennyiben azonban egyes üzletekben a felszol
gáló személyzet kereseti viszonyai a főpineérekóvel szemben 
aránytalanságot tüntetnének fel, természetesnek tartja, hogy 
ezt az üzlet keretén belül a munkaadók saját jogkörükben 
rendezik

A testűiéii munkaközvetítő február havi munkásságáról 
szóló jelentés felolvastatott és Irattárba tétetett.

A székesfővárosi pénzügyigazgatásáénak a sörn k 12.5 
literes hordókban való forgalombahozatalának megengedése 
tárgyában kiadott felhívása és az arra adott válasz felolvas
ztván  tudomásul vétetett.

Főjegyző bemutatja a kereskedelmi és Iparkamara érte
sítését. melyben közli, hogy a családvédelmi pénztár járulék
számítása ügyében tett előterjesztésünket, pártolja. Egyben 
jelenti, hogy a családvédelmi pénztár járulékegységét a m. 
kir, ipariigyl miniszter az 1940. évre 50 pengőben állapította 
meg.

Kövessy Géza közli hogy ebben az ügyben a vendéglős- 
Ipartestület statisztikai adatokat gyűjtött, amelyek alapján a 
családvédelmi járulék fizetését szakmai közösség formájában 
kívánja lebonyolítani. Hasonló aikciót. javasol. Grosz Ödön 
javasolja, hogy ehhez az akcióhoz a testület is csatlakozzék. 
Előbb azonban kérni kell, hogy a törvény sérelmes intézkedé
sei módosíttassanak,

Dr, Strausz Vilmos az aránytalanságok eltiin élését kí
vánja.

A felszólalások után az elöljáróság elvben elfogadja 
Kövessy Géza Indítványát azzal hogy a további teendőkre 
nézve a vendéglős Ipartestülettel lép érintkezésbe.

Főjegyző jelenti, hogy a testület el nőies-g ' a szék': fővá
ros polgármesterétől azt kérte, hogy a kávéházi járdakertek
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CrémanfRosé 
Transylvania sec

a szabályrendeletben előirt április l.ik l határidő előtt legye
nek ki tehetők. A polgármester ur a kérést teljesítette. Ugyan, 
csak közli, hogy a járdafoglalási szabályrendelet módosítása 
alkalmából azt kértük hogy az engedélyek érvénye már 
március 1-ével kezdődjenek.

Végül közli, hogy a székesfőváros polgármestere közleke
désrendészeti szempontból a Rákóczi útra kért engedélyek 
kiadását megtiltotta.

Grosz Ödön ismerteti esetét és kéri hogy a testület jár jon 
el ebben az ügyben.

Dr. Strausz Vilmos utal arra, hogy ezek az intézkedések 
sértik a közönség érdekeit és korlátozzák az életlehetőségeit.

Tarján Vilmos elsősorban a közönség érdekeit tartja szem 
előtt, majd azokét az iparágakét, amelyeket a terrasz felál
lítása érint és a tervezett intézkedés, munkaalkalmaitól foszt 
meg.

Steuer Lóránd felemlíti, hogy a .iárdafoglalási engedé
lyeket csak feltételesen adják meg. Kívánatos, hogy a szabály, 
rendelet módosíttassák.

Szabó Samu alelnök az elhangzottak alapján kijelenti, 
hogy a testület sürgős előterjesztéssel fordul a polgármester 
ur Öméltóságához.

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
redőnyök

PascHxa és T arsb
V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.
jELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1886.

A zsidótörvény végrehajtása tárgyában 
főjegyző jelenti, hogy a pénzügyminisztérium illetékes 

osztályaitól kapott információ szerint nem lesz akadálya an.. 
rak, hogy azokban az üzletekben, amelyek tulajdonosaitól a 
dohányárusitási engedélyeket elvonták az engedélyt egy. a 
törvény előírásainak megfelelő alkalmazott kérhesse. Cél. 
szerű, ha a kérvényeket már most beadják a pénzügyigazga-

1 8 2 1 - 1 8 9 7

Kneipp,ajózan életnek, az  egész
séges és észszerű táplálkozásnak 
egyik nagy elöharcosa volt 0  adta 
nekünk a kiváló és egészséges 
népkávét, a Kneipp malátakávéi 
M in d e n  Kneipp malátakávé 
csomag, iránta való tiszteletből, 
az  ő képm ását és aláírását viseli.
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focUwLtodl-fátz
Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

tósághoz. Azoknál pedig, akik a mentesség iránt kérvényt 
adtak be, az elbírálás április végéig meg fog történni,

A bejelentés tudomásul vétetett.
Végül bemntattatott a száll, éttermi és kávéházi alkal

mazottak genfi szövetségének megkeresése melyben az általa 
kiadanó „Budapest nyáron1’ c. propaganda -füzetnek hirdeté
sek utján való támogatását kéri.

Az elöljáróság a felhívást a testület tagjainak jóindu
latába ajánlotta.

A napirend ezzel letárgyaltatott és elnöklő alelnök az 
előjáróság illését berekesztette.

A gyermeknevelési járulék-egység 
mérvének megállapitása 1940-re

A m. kir. ipnriigyl miniszter 7893— 1940. X III. szám 
alatt az 1938:XXXVI. t. c. 7. §-a alapján — úgyis, mint a 
m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezeté- 
Bfevel megbízott miniszter — a gyermeknevelési járulékegység 
mérvét az 1940, évi január 1-től december hó 31-ig terjedő 
számadási évre 50, azaz ötven pengőben állapította meg.

(Az 1939. évben a járulék-egység 48 P. volt.)

Mikor használhat ja a „tűzhar
cos** elnevezést a kereskedő 

és iparos?
A honvédelmi miniszter a tűzharcos elnevezés használa

tának szabályozása tárgyában 1.826. sz. alatt körrendeletét 
adott ki amelynek ipari és kereskedelmi vonatkozásai is 
Tannak, amennyiben szabályozza, hogy a tűzharcos elneve
zést az üzletek megjelölésére mikor szabad használni.

A rendelet 5. paragrafusa szerint iparos, vagy keres
kedő, ideértve a kereskedelmi társaságokat is tűzharcos 
elnevezést, vagy ezzel azonos értelmű más megjelölést akár 
a tulajdonos személyének akár az üzlet minőségének meg
jelölésére a cégben s a vállalat egyéb megjelölésein, mint 
például cégtáblán üzleti nyomtatványokon, vagy hirdetések
ben, csak a kereskedelem s közlekedésügyi, illetőleg iparügyi 
miniszter engedélyével használhat. Csatolni kell az illető fo
lyamodó Károly-csapatkereszthez való jogosultságát tanúsító 
Igazolványt és hatósági erkölcsi bizonyítványt. A miniszter 
az engedélyezés tárgyában a honvédelmi miniszterrel egyet
értve határoz.

A tűzharcos elnevezés használatára engedélyt csak iga
zolt tűzharcosnak adnak. Részvénytársaság ilyen engedélyi 
nem kaphat, más kereskedelmi társaság pedig csak abban az 
esetben, ha minden egyes tagja igazolt tűzharcos.

IM P ER IA L FO G EK Á V É
Ufjobb kávéiiesitő- | Kérje mindenütt! 
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, IX-

Előírja a rendelet, hogy az engedély kiadása után 
bekövetkező minden személyi változást az Illetékes miniszter
nek haladéktalanul jelenteni kell.

H Í R E K
Halálozás. Szommer JSvnő dr. kamarai főtitkár, 61 éves 

korában Győrött meghalt. Az elhunytban Szeghalmi László 
dr., a Kéményseprő Ipartestület jegyzője, az IPOK titkára 
édesatyját gyászolja.

Halálozás. Keresztes György, testületünk, é-i elöljárósá
gunk egykori tagja március hó 23-án üllőn olhunyt. Halálát 
özvegye és leánya gyászolja. Március 28-án temették el 
Üllőn.

„Budapesti Sütők Lapja’1 elmen uj sütőipari szaklap 
indult meg a budapesti sütőipartestület kiadásában és annak 
hivatalos lapjaként. A szerkesztőbizottság adja a lap szellemi 
tartalmát, a szerkesztő, a régi neves sütőcsaládból származó 
Kutterschinidt Károly.

Az árkormánybiztos 2374. számú rendeletével megálla
pította a hús. és hústermékek legmagasabb eladási árát. Az
árkormánybiztos most megállapította, hogy ezek az árak 
kizárólag a hentesekre kötelezők. A fűszer- és csemegekeres
kedők a husárukészitményeket változatlanul az 1939. augusz
tus 26-ikl árakon hozhatják forgalomba, csak külön engedély 
mellett térhetnek el ettől. Természetesen ez a vendéglátó 
iparokra is áll, akik a magasabb beszerzési ár mellett sem 
emelhetik eladási áraikat.

Háborús korlátozások Parisban. A péküzletek Parisban 
kedden és pénteken zárva lesznek. A vendéglőkben csak két 
tál ételt szabad felszolgálni. Kedden, csütörtökön é- szom
baton szeszes italokat, égeteti szeszt és étvágygerjesztő Ita
lokat felszolgálni tilos.

IJjabb panasz az OTI ellen. Az OTI az utóbbi időb-m a 
járulckkimutatásokat nem négyhetenként, hanem 10—12. sőt 
20 hetenként küldi ki egy összegben s ugyanakkor felszá
mítja a késedelmi kamatot is. Az OTI-nak ez az eljárása 
sérelmes, mivel az adminisztratív mulasztásokért a felelőssé
get, illetőleg az ezzel járó terheket indokolatlanul h árilji át 
a kézmüvesiparosokra. Másrészt helytelen ez a gyakorlat 
azért is, mivel a több hétről szóló járulékkivetés >k oly nagy 
összeget jelentenek, amit az érdekelt kézműves!párosok már 
csak pszihológiai okokra való tekintettel is kevésbbé hajlan
dók kiegyenlíteni, mint a kisebb tételeket. Mindezekre tekin
tettel felterjeszésben kérte a Központ a belügyminisztert.
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utasítsa az OTI adminisztrációját, hogy a fizetési meghagyá
sokat és járulékkimutatásokat a jövőben pontosan négyhe
tinként kézbesítsék ki az érdekelteknek.

Veszteséges árusítás mellett is lehet drágítani. A buda
pesti büntető törvényszék, mint uzsorabirőság, a napákban 
Ifibb kisebb árdrágítás! ügyet tárgyalt és azok Ítéleteinek 
indokolásában kimondotta, hogy olyan esetekben, amikor az 
2939. évi auguszus 26-ild. ár az irányadó cs kötelező, a régié 
és a beszerzési ár nem vehető figyelembe. Az Ítélet indokolá
sának további része szerint megái lapítható az árdrágítás 
még akkor is, ha nyereség nem mutatkozik, sőt esetleg vesz
teséggel jár az üzlet, A bíróság szerint csak egy szempont 
Mr döntő jelentőséggel és pedig az 1939. augusztus hó 26-ik; 
ár, aminek túllépése árdrágítás.

Mestervizsgára előkészítő tanfolyam. Az Ipartestiiletok 
Országos Központja a m. kir, iparügyi miniszter 23.819— 
1939. sz. rendelkezése értelmében minden hónap elején 10 
előadói és több kérdező órából álló ipari, közigazgatási és 
gazdasági ismereti tanfolyamokat rendez. A tanfolyamoké 
szakelőadók ismertetik, illetőleg összefoglalják a mestervizs
gálatokkal kapcsolatos általános és részletes iparjogi, társa
dalombiztosítási, adózási és gazdasági ismereti kérdéseket, 
a munkaidőre munkabérre, fizetéses szabadságra, stb. 
vonatkozó rendelkezéseket. Az előadások minden nap este 6. 
illetőleg 8 órától az IPOK (Budapest, VII, Erzsébet krfc. 
9.11. I, 3.) előadói termében tartatnak meg. A tanfolyam 
részvételi dija 4.— pengő:. Jelentkezni lehet minden nap 
d. e, 9—2-ig az Ipartestületek Országos Központja hivatalos 
helyiségében, esetleg az első előadási napon, április hó 1-én, 
fél 8 órakor.

Az iparosok arcképes igazolványa. Az Ipartestül etek 
Országos Központja előterjesztésére az Iparügyi miniszter 
elvben elfogadta azt a kívánságot, hogy az önálló kézműves- 
iparosokat arcképes igazolvánnyal lássák el. Ezzel eredmé
nyesebbé tehető a kontárok elleni küzdelem, de a jelenlegi 
nyersanyagelosztási rendszernél is ezekkel az arcképes iga
zolványokkal lehetne a legcélszerűbben kizárni annak a lehe
tőségét, hogy a legális iparosok megkárosításával Illetéktele
nek jussanak az Ipar gyakorlásához szükéges nyersanyagok
hoz. Iparos körökben ezért most újabb mozgalom indult meg, 
amelynek célja, hogy illetékes helyen haladéktalanul rendel
jék el az arcképes igazolványok kibocsátását.

Megállapítják a tanoncszerződés kötésének idejét? Az 
iparügyi minisztériumban az érdekelt iparosság kívánságára 
hosszabb ideje foglalkoznak már az iparosok tanoncszerződ- 
tetési ügyével. A tanoncszerződtetés terén semmiféle egysé
ges irányelv ezldőszerint nincsen érvényben s az év bárme
lyik időszakában lehet tanoncoknt szerződtetni az ipartestü- 
letek jóváhagyásával. Ennek megfelelően különböző Időben 
szabadulnak fel a tanoncok. Az ipa rügy 1 minisztérium most

Bitliárdaszialok eladása. I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük \
Alpakka, üveg, és porcellánáru emblé

mával is lgolcsóbban.

Fried Zsigmond és Fia.
VI.. Király u. 44. le l.; 129-134. Kölcsönzés! j

Vörösréz és vasedény ónozások
Hlumlnlum és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b i t t  I r t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon* 330-744

olyan irányú terv megvalósításán dolgozik, amely a szerződ
tetés idejét korlátozza és lehetőleg az év folyamán csak két 
meghatározott hónapban lehet majd a tanoncszerződtetést 
megkötni. A tervek szerint január és szeptember hónapban.

Csökkentik a pilseni sör szesztartalmát, A védnökség az 
élelmiszerellátásban újabb takarékossági intézkedéseket lép
tetett életbe. A hússal való takarékoskodás céljából a cseh 
morva mészárosok elhatározták, hogy eddigi húskészletük 50 
százalékát a Német Birodalomból beszerzett olcsó hallal 
pótolják, A sörgyárakat viszont kötelezték, hogy a sör] szesz- 
tartalmát pilseni sörnél 3.5, a többi sörnél 2.8 százalékkal 
csökkentsék.

Hétmillió pengői fizettek ki a családi pénztárak egy fél 
év alatt. A családi pénztárak intézményét azért állította fel 
az állam, hogy a többgyermekes családfők megfelelő támo
gatáshoz jussanak mégpedig anélkül, hogy a családi pótlék 
miatt mellőzzék őket az alkalmaztatásnál.

Ha ugyanis közvetlenül kellene a családi pótlékot a 
munkásoknak és alkalmazottaknak kifizetni, akkor a munka
adók egyszerűen nem alkalmaznának sokgyermekes családapá
kat, nehogy többet kelljen kifizetni részükre, mint a nőtlen, 
vagy gyermektelen munkavállalónak. A családi pénztárak 
első hat hónapjáról maga Varga József iparügyi miniszter 
adott számot a képviselőházban, ahol bejelentette hogy a 
családi pénztárak 2748 munkaadót, 310.129 munkavállalót és 
238.544 gyermeket tartanak nyilván. A januártól júliusig, 
tehát hat hónap alatt kifizetett gyermeknevelési pótlékok 
összege kereken hét millió pengő volt. A gyermeknevelési 
pótlék kezelésével egyébként nyolc szakmai pénztár foglalko
zik az egész országra kiterjedő illetékességgel.

m m m m
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A la p ú id o n  Jtb „ . t-VLcn

jégszekrénygyár

I, Ili., ú utca 6. T elelőn : 5 : 120.26
156.46

Szab. jégszekrények, sörkimérő készü
lékek, autóm, elektromos hűtőszekré

nyek és hűtőkamrák 
Címre üg ye ln i: csak 6  ucca 6. sz.

Jéghütéses és 
önműködő e l e k t r o m o s ,  
f a g y l a l t k é s z i t ' c g é p  ek 
k o n z e r v ó t o r o k  és 

jégkészitők

Kedvező fizetési feltételek! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve

Márványból
épület burkolást, pofátokat, kávéházi asztalokat minden 

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

Telefon: 1-378-69

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

A Kávéson 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 ír  magas árakat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kávé 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
Telefon: 139-277 Saját pőrkölde.

Ifj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183*439. — Ü v eg  é s  p o r c e l l á n

Berkovits
papirórugyór kávéhézi, 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 c ikkek  rá k i Ara
BU D A PEST . V II., K A R O LY  K Ö R Ú T 9 .

Ajánlja dúsan fölszerelt ruktaiát, u. m .: hőszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, purafadugók, címkék sto. T. 141-515

vegyitermékek gyára R,-T.
B :dupest, XiV. Cserei-u |4. 
Telefon : 2-9Ö6-86, z-9i8-94

Felelős kiadó: DR. ( ’.AÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, V III., Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.
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