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

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

Április 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön, és rokkantellátási adó.

Április 26-án (péntek) délután 1 órakor elöljárós':, 
iilés az ipartestiilet tanácstermében.

Május 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzlet bár e l . i 
részlete.

Május 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
klr. Pénzügyignzgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
akiknek 1939, évi október 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy ré szb en  megvau.

Május 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségber. 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Május 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak m°gfi e ni 
május havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat..

Május 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.
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Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testiilet irodájában.

A Budapesti Kávésok Ipartastületénak elöljáró
sága folyó évi április hó 26.-án (péntek) délután 1 
órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1940. április 15. j 
Dr. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk,

főjegyző elnök

Félrevert harangok
Hosszu, hideg, nagy hótömegeket hozó tél után a tavaszi 

olvadás árvizet ontott hazánk legtermékenyebb, kenyeretadó 
tájaira,

A hó elolvadt, a vizek kiléptek medrükből és elárasz
tották a földeket, a falvakat, leromboltak házakat és nyomor, 
ha döntötték becsületes, szorgalmas magyarok ezreit.

É s m eg szó la lt a  budai v á rb a n  M a g y a ro rsz á g  N a g y u rá .  
n ak  szav a , ak i m inden m a g y a rt  se g ítsé g re  szólit és m inden
k itől á ld o z a to t és tá m o g a tá s t  kér,
' Ezekhez a szavakhoz nincs mit hozzátennünk, minden, 
lőnek egy kötelessége van, azokat megszívlelni és követni.

Ipartestületünk tagjai sohasem vonták ki magukat a 
hazafias kötelességteljesités alól, meg vagyunk győződve — 
bármily nehéz időket élünk — mindenki megszívleli ezt a lég. 
magasabb helyről jött felhívást és meghoz minden tőle tel
hető áldozatot.

Azt hisszük, felesleges minden felhívás, minden rábeszé. 
lés, minden kartársunk tudja, mi a kötelessége.
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Salgó gdzm o s ó g y á r
és fehernemüfcöksög'uö

A lenmolemebb be-endezés. Mosás lágyi olt vízben
VI, Vörösmarty ucca 54. — Tontos kiszolgálás i
Olcsó Arak I T’elef.in: 116-286

Amióta iparunk szociális kérdései törvényesen rend ->z- 
lettek és életbelépték, szinte szünet nélkül figyelmeztetjük 
kartársainkat azok pontos betartására. Állandóan küldjük a 
lelhivásokat, információkat, az utasításokat, magyarázzuk 
a rendeleteket, nyomtatványokat bocsátunk rendelkezésre, hogy 
mindenki tisztában legyen a reá háruló kötelezettségekkel.

Sajnos, a békéltető bizottságunk elé kerülő és mindjob
ban szaporodó panaszok tömege azt bizonyítja, hogy kar tár
sainknak egy része nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy 
a munkaviszonynak minden vonatkozása ma már törvényesen 
szabályozva van, e rendeleteknek büntető szankciói vannak 
amelyek az ellenük vétőkkel szemben igen szigorú retorziókat 
Írnak elő.

Abból, hogy eddig csak kevés esetben indíttatott meg a 
kihágás! eljárás, nem következik az, hogy a rendeleteket 
nem kell betartani és mindenki a saját feje után cseleked. 
hetik.

.Eddig az illetékes hatóságok bizonyos türelemmel vár
ták. amig a rendeletek az életbe átmennek és megvalósulnak 
a maguk teljességében. A mindjobban szaporodó panaszok 
tömege azonban oda fog vezetni, hogy a hatóság élni fog 
jogaival és eljár a szociális rendeletek megszegőivel szemben.

Nagyon messze vezetne ha ezeknek a rendeleteknek nagy 
anyagát most újítói ismertetnék, hisz azokkal ma már mind n 
iparüzőnek tisztában kell lenni. Tudjuk, hogy a rendelőtökn< 
is vannak a gyakorlatban végrehajthatatlan, vagy csak nehezen 
végrehajtható részei, ez egy okkal tölti), hogy mindenki 
ezekkel a kérdésekkel a legnagyobb gondossággal foglalkoz
zék.

A leggyakoribb panaszok a „munkarend” körül merülnek 
fel. Ha van is munkarend, az olyan helyen van kifüggesztve, 
ahol a munkás nem látja, vagy nem férhet hozzá. De a 
szabályszerűen elhelyezett munkarend sincs sokszor a kellő 
gondossággal kiállítva. A legtöbb vita a munkaközi szünet

H á v í k á z i  í&  U te e n iL  a fo e s z e U
I ' fehér és színes kivitelben,

Szinn^inatö.5- kerti afrt&s-zek

I a legszebb mi tákban
. legelőnyösebben beszerezhetők 

KOLLSH T E S T E K  tsxtilnagykerssKedS cégnél 
Budapest. V., Szt. István lór 5.

Telefon: 1-892-92.
feltüntetés'' körül van, amikor a munkarendben csak annyi- 
van hogy a „munkaközi szünet 1 óm”. Hogy a munkás ezt 
mikor veheti igénybe, az nem látjutó. így a/.után a kilépett 
munkás azt panaszolja hogy bár a munkarendben a munka
közi szünet fel volt tüntetve, azt nem tudta igénybavenni, 
mert nem tudta, mikor illeti meg az őt.

Sokan nem hajlandók tudomásul venni azt, hogy Az elő
irt szabadnap mindig 34 órai — és iram 24 órai — pihenőt 
jelent. A szabadnap 24 órája, csak az előirt napi 10 órás 
pihenő leteltétől számit. így k. riiltek a békéltető bizottság 
elé esetek, amikor a munkás hosszú hónapokra visszamenő
leg kéri a szabadnap megtérítését.

Fordultak elő esetek, amelyek azt mutatják, hogy van
nak olyanok, akik a százalókelosztás rendszeréi önkényesen 
magyarázzák. Kétségtelen, hogy a százalék kulcsának és fel
osztási módjának megállapítása a munkaadó joga, d> nem 
jelenti azt, hogy az egyik munkáskategória keresetét a másik 
terhére meg lehet rövidíteni. A főpincért helyettesítő fizelő- 
pineér díjazását nem lehet a felszolgálók keresetéből 1 vonni. 
A jelenleg szokásos 40:60 százalékos felosztási ku1<s nzt 
jelenti, hogy a százalékból 40 százalék a fizetési szolgálatra, 
60 százalék a felszolgálói munkára esik, ennélfogva a fizetőt, 
vagy kisegítői fizetőt a 40 százalékból kell díjazni.

Tapasztaltuk hogy az elszámolások körül is hibák tör
ténnek. Apró cédulák, könyvek és inás feljegyzések szerepel
nek, amelyek rendszerint igen hézagos bizonyításra adnak 
módot. Pedig testületünk a törvényes feltételeknek megfelelő 
nyomtatványokat, bocsát a kartársak rendelkezésére amelyik, 
nek használata és pontos kitöltése a konzekvenciák alól men
tesít.

Sorra vehetnők a békéltető bizottság elé került cseleket, 
amelyek legtöbbje azt igazolja hogy ozekot a- ügyelt-t k ír- 
társaink egy része bizonyos nemtörődömséggel kezeli.

Tény az is, hogy a panaszolt jó nagy részi' alaptalan é ; 
minden jogalap nélkül való. De maga az, hogy mégis tárgya
lásra kerülhettek, azt mutatja, hogy olyan technikai, adni- 
nisztrációs hibák történnek, amelyek tisztázására tárgyalá
sokra és felvilágosításra van szükség.

Ismételten figyelmeztetjük kartársainkat arra hogy a 
i’endeleteket be kell tartani. Ezért azokat meg kell tanulni. 
Kétes, vagy nem világos esetekben forduljanak az általuk 
fenntartott és érdekeiket szolgáló ipartesbülethez, amely 
minden adminisztrációs formaság nélkül készséggel ad felvi
lágosítást.

PjZ alkalmazótok kereseti aduénak kivsfése
Tudomásunk szerint n kerületi adószámviteli osztályok 

mostanában adják ki az alkalmazottak kereseti adóátalányát 
megállapító végzéseket. Azt tapasztaltuk, hogy egyes kerü
letekben az átalány megállapítása alkalmával a személy
zetnek járó ellátás értékelésénél figyelmen kívül hagyták az 
OTI azon rendelkezését, hogy a vendéglátó üzemek személy
zete részére kiszolgáltatott élelmezést csupán a megszabott 
értékek háromnegyed részéivel kell felvonni. Ilyen estiben 
a végzést 15 nap alatt a m. kir. pénzügy-igazgatósághoz kell 
fellebbezni. A fellebbezések az illetékes kerületi adószámviteli 
osztálynál adandók be.
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A járdafoglalási engedélyek ügyében ipartestületünk 
• elnöksége előterjesztéssel fordult a székesfőváros polgármes
teréhez, melyben a kávésok édekeinek figyelembevételét leér
te, Az előterjesztést a testület elnöke személyesen adta át 
dr. Dóra Sándor főkapitányhelyettesnek, kit a kérelem pár
tolására kért fel, A testület eljárását siker koronázta. A 
székesfőváros polgármestere f. é. ápilis 5-én kelt határozatá
val megengedte hogy a Rákóczi utón ti forraszok f, ó. aug, 
25-ig felállíthatok.

Elől,járósági ülés.
Felhívjuk előljárósági tagjaink figyelmét, hogy testüle

tünk elöljárósága f. évi április hó 26-án (pénteken), déli egy 
órakor tartja április havi ülését. Kérjük az elöljáróság és 
számvizsgáló bizottság tagjait, hogy az ülésen minél nagyobb 
számban vegyenek részt.

Nem lesz az idén nyári időszámítás. Múlt hét keddjén 
értekezlet volt a kereskedelmi minisztériumban a nyári idő
számítás bevezetésének kérdésében. Tudvalevőleg az egész 
magyar gazdasági élet a nyári időszámítás bevezetése mellett 
foglalt állást, elsősorban takarékossági okokból. A legmaga
sabb fórumok Is megértéssel fogadták ezt a kívánságot, de 
a keddi értekezleten mégis úgy kellett dönteni, hogy a nyári 
időszámítás bevezetését elejtik, legalább Is egyelőre. A magyar 
államvasutak kifogására döntöttek az értekezleten ilyen érte
lemben. A MÁV ugyanis kötve van a külföldi vasúti össze, 
köttetésekhez és ezeknek az átállítása a nyári időszámításnak 
megfelelően, hosszabb tárgyalásokat és előkészítést igényel. 
A rendelkezésre álló idő rövid és Így kétséges, hogy át tud
ják-e’ hidalni az előkészítés nehézségeit, de ha igen, a nyári 
.időszámítás bevezetésére akkor még az idén sor kerülhet.

Hogy élnek Hollandiában? Egyik nagyváradi lap Hol
landia gazdaság helyzetéről hosszabb cikkben számol be. A 
többi között a következőket irta: ,,Ha itt valaki vaj nélkül 
enné a kenyeret szegénységből, az olyan „égbekiáltó*’ szegény
ség volna, amit itt el sem lehet képzelni s amit nem tudna az 
ember még nézni sem. Egészen természetes, hogy ha az ember 
kenyeret kór az ebédhez — azt vajjal megkenve kapja. De

,  * 1821-1897

Kneipp, a  józan ólctnck, az egész
séges és észszerű táplálkozásnak 
egyik nagy előharcosa volt 0  adta 
nekünk a kiváló és egészséges 
népkávét a Kneipp malátakávét. 
M in d en  Kneipp malátakávé 
csomag, iránta való tiszteletből, 
az Ó képmását és aláírását viseli
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
^ w w / w v w w w v v v w w w v w v v w w v v

vajaskenyérrel eszik az emberek a sajtot, a dzsemet, az áni. 
zsos cukrot, a keringet, vagy a csokoládéport is.’1

A ,.Jelenkor" ajánlása. Felhívjuk kartácsaink figyelmét 
a Katona Jenő neves hírlapíró szerkesztésében megjelenő 
,,Jelenkor” c. hetilapra, mely magas kulturális nívójánál, 
aktuális anyagánál fogva a kávéházak közönségének népszerű 
olvasmánya,

ö t százalék a szállodák és penziók idegenforgalmi járu
léka. Budapest főváros, az idegenforgalom érdekében szük
séges anyagi eszközök biztosítására, a szállodákban és pen
ziókban bérbeadott szobák bére után idegenforgalmi járuló-, 
kot szed. Erre uj szabályrendeletet szerzett, amelyet a bel
ügyminiszter jóváhagyott A polgármester kiadta a szabály- 
rendelet végrehajtási utasítását, eszerint az idegenforgalmi 
járulók a bérösszeg öt százaléka, kizárólag a bérbeadót ter
heli s kivetési alapja a szobák hatóságilag helybenhagyott 
l>ére, amelyből a fűtésért és fürdőszobáért szedett dijak le
vonhatók, a különágy dija ellenben járulékköteles. A járu
lékot havonként utólag, a hónap 8-áig kell befizetni a fövő- 
íos pénztárába.

Kártyaparti a „Mohamed Abu Tig'’ kávéházban.
Londonból jelentik: Az indiai Bhoevadi benszülött negye

dében „Maliomed Abu Tig” kávéházában négy mohamedán 
és két hindu India kedvenc kártyajtékát, a chamssacherint 
játszotta, amely a huszonegyeshez hasonló kártyajáték. A 
két hindunak hihetetlen szerencséje volt a játéknál és egyik 
rúpiát a másik után nyerték el a mohamedánoktól. A derék 
muzulmánok kezdték a pechet egy kicsit túlzottnak találni, igy 
az egyik közülük korrigálni próbálta szerencséjét. Hamis- 
kártyásfogással, mindig a legszükségesebb lapot varázsolta 
elő, csak az volt a baj, hogy a, hinduk ószi-evették a csalást 
és rögtön tiltakozni kezdtek, A mohamedánok megesklidtek

Schillinger Anna BudapesfVl. kar
Telefon 121-385. Vörísmarthy-utca 47b
Az vrszáíi legrégibb modernül berendezel! Rözmosodája ^

arra, hogy becsületesen játszottak és nem csaltak de e/. sem 
segített, szó szót követett és csakhamar véres verekedés 
tört ki a kávéházban, amelybe mindkét oldalon beavatkoztak 
a jelenlevők is. A verekedés végén hét halott és 70 sebesült 
borította a kávéház padlóját, sőt az előtte elterülő utcát is. 
Egy zászlóalj angol katonának kellett 'kivonulnia, hogy 
helyreállítsa a rendet Blioevadiban. Mint ilyenkor történni 
szokott most is számtalan járókelő megsebesült. Közöttük 
van India egyik legszebb fllinszlnésznöje is, aki legutóbb a 
Hindu síremlék második filmrevitele során vezetői szerepet 
játszott. A hindu filmsztár véletlenül éppen akkor tett láto
gatást a benszülött negyedben, amikor a verekedés kitört 
és a szerencsétlen művésznőt a véreké lés hevében leszúrták.

Fürdőruhában felszolgálni: tisztességtelen verseny.
A texasi és floridai nyaralóhelyek pincérei egységes 

mozgalmat kezdtek női kollégáik rulmvlselete ellen. A rette
netes melegben ugyanis a pincéi lányok, akiket különben is 
fiatalság és szépség szempontja szerint válogattak össze rö
vidke kis strandegyenruhában, vagy feszes tiikoban szolgál
ták fel a megrendelt ételeket, A vendégek — amint a pincé
rek megállapították, — szívesebben ültek olyan asztalokhoz, 
ahol fürdőtriikós kiszolgálás volt és a férfipincérek, akik 
frakkban dolgoztak a forró napon, még bevételük egy részé
től Is elestek a „tisztességtelen verseny1’ miatt. Most azután 
egységfrontot alakítottak érdekeik megvédésére és sztrájkkal 
fenyegetőznek arra az esetre ha a pineernők nem öltöznek 
fel valamennyien.

Ipari és közigazgatási hirek
■ ' '■ ........U - = —  ■ ..n-»

A magántisztviselők hétvégi pihenője.
A 12.llő — 1930, M. E, szánni rendelet 1. §-ának utolsó

előtti bekezdése további rendelkezésig felfüggesztette a 3000 
—1938. Ip. M. számú rendeletnek u tisztviselői munkaidő 
szabályozására vonatkozó rendelkezéseit — ig.v a hétvégi 
pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket Is, A felfüggesztés 
tartama alatt tehát a felek szabad egyezkedésétől függ, hogy 
a hétvégi pihenő betartassék-e és ha igen, miképpen tartassák 
be. Megjegyzendő azonban, hogy a 3.000—1938. Ip. M. sz. 
lendelet hatálya alá tartozó tisztviselők tekintetében a heti 
44 órán túl végzett munka túlmunkának minősül és arra a 
12,116— 1939. M. J2. számú rendelet 1. §-ának utolsó bekez
dése szerint is a túlmunkának minősített munka teljesítése 
esetében járó magasabb munkabérekre vonatkozó rendelkezé
seket kell alkalmazni (77.540— 1939, I.—KKM, szám).

Bllllárdiszialok a la d á sa .
Behúzásokat é* javításokat azonnal elkészítjük 
A lpakka, üveg, és porcallénkru a n b lé -  

Mával is Igolesébban.

Friad Zsiam ond és Fia.
fi.. Király ■. 44. III.: 129-134. HiletiHit!
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A le nem vont MARI-járulók nem illetmény.
A közigazgatási bíróság kimondta, hogy ha a munkaadó 

az öt egészben terhelő MABI-járulóknak az alkalmazottra 
áthárítható Merészét, ténylegesen át nem hárítja, ez az á> 
ticin hárított, félrósz nem minősíthető illetménynek.

A vendéglátó iparban alkalmazottak munkáid je 
és túlmunkájának díjazása.

A miskolci Kerületi Kereskedelmi- és Iparkamara közli 
az érdekeltekkel, hogy a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter 64.922—1939. szám alatt kelt leiratával a vendég
látó ipari alkalmazottak pihenő idejére és munkakeretéro 
vonatkozó rendelkezések tekintetét) in elvi jelentőségű meg
állapítást tett. Eziiiöszerint azonban ez a gyakorlatban nem 
érvényesül, mert a munkaidőre vonatkozó rendelkezések 
hatályának felfüggesztése folytán a napi 14 ó ás munka. 
keret és a napi 10 órás pihenő idő be nem ta t'.sa cimé i 
túlórádij-követelésnek nincsen helye feltéve, hogy a heti 
munkaidő a GO órát nem haladja meg. (21.342— 1939.)
Csak teljes szolgálati év nyújt fizetéses szabadságra igényt.

A 3.000—1938. Ip. M. szánni rendelet (Közgazdasági 
Értesítő 1938. évf. 135. oldal) 27. szakasza eiső bekezdő ó- 
nck világos szövege szerint annak az alkalmazottnak jár fi
zetéses szabadság, aki ugyanannál a munkaadónál egy évi 
folytonos szolgálatot teljesít. E  rendelkezést nem lehet úgy 
magyarázni, hogy egy évnél kevesebb szolgalat az egy civi 
szolgáiul után járó fizetéses szabadság arányos részére 
nyújt igényt. (2 903-^1939. X III. Ip. M.)

Az ipari tisztviselők legkisebb munkabére szempontjáb >1 
irányadó iskolai végzettség.

Az Ipartigyl miniszter 72.943—■XIII. 1938. sz. leiratával 
azt közölte a Kamarával, hogy az iparban alkalmazott tiszt
viselők legkisebb munkabérét megállapító és 45.291— 1938. 
Ip. M. sz. alatt megerősített határozat hatálya szem p ontjá
ból az érettségi bizonyítvánnyá1 egyenrangúnak a 63.000— 
1938 V. K. M. sz. rendelet (Budaifesti Közlöny 1938. évi 
134. sz.) B. fejezetében megjelölt tanintézetek teljes elvég
zését (tehát ahol érettségi vizsga van, annak letételét is) 
tanúsító bizonyítványt kell tekinteni.
A különféle munkakörben foglalkoztatott munkások k’gkn M;

munkabére.
Olyan esetekben, araikor valamely munkaadó egyidejű

leg több szakmát folytat s ezek közül legkisebb munkabérek 
csak egy szakmára vannak megállapítva, n több szakmában 
dolgozik. El>l>en az esetben az alkalmazottak tekintetében a
helyzet a következő: ,

Amennyiben a több szakmában foglalkoztatas le Hol ”- 
elkülönítve történik, azaz megállapítható, hogy a munka
vállaló az egyes szakmákban külün-killön mer nyit dolgozik, 
neki a legkisebb munkabért arra az időív kell fizetni, amt» 
kor a legkisebb munkabér hatálya alá eső szakmaiam dolgo
zik. Ebben az esetben sem lehet azonban a legkisebb munka- 
bérlmtározatban megállapított időegységbéreket (órabér, na. 
pillér havibér stb.) csökkenteni, vagy megosztani. Amennyi. 
lKjn p(,dig a több szakmában foglalkoztatás nem kel,öles

M á r v á n y  B ss p  © te 
í GÚIS EBE Sjiest. ».. téaráflí Károly u. 14.

Tel: 299-202 _________ _

elkülönítve történik és nem állapítható meg hogy a munka
vállaló az (‘gyes szakmákban külön-kíilön mennyit dolgozik, 
neki a megállapított legkisebb bárt a munkában töltött időre 
kell megfizetni. (1939—26848. XTII. Ip. M.)

Munkaidő meghosszabbítása tárgyában az iparhatósághoz 
benyújtott bejelentések illetékmentessége.

A kerületi elöljárók értekezlete felhívja az iparügyi elő
adók figyelmét arra, hogy az 1937:XX. te. alapján kiadott 
3000—1938. Ip. M. rendelet 7. és 8. §-a alapján a munka
adónak a munkaidő meghosszabbítása esetén az iparhatóság
hoz tett bejelentései az illetékjegyzék 14. tétel g) pon*ja 
é r tel mébei i i 1 letek ment esek.

Az ÜTI egész járuléka a munkavállaló keresményéből 
nem vonható le.

A munkaadói bíróság előtt igen érdekes per folyt le a 
napokban. A perben arról volt szó, nogy a munkaadó előze
tes Írásbeli megállapodást létesített munkásával arra vonat
kozólag, hogy a törvény szerinti egész társadalombiztosító 
járulékot keresményéből levonni engedi. A munkaügyi bíró
ság kimondotta, hogy a szerződés erkölcstelen és ezen az 
alapon bírói védelemben nem részesíthető.

Egyik tag kilépésével is érvényben marad a közkereseti 
társaság iparjogositványa.

Konkrét eset kapcsán a kereskedelmi miniszter foglal
kozott azzal a kérdéssel, hogy ml történik, ha közkereseti 
társaságból egyik társ kilép. A 27.373— 1939, K. IC. M. sz. 
határozat szerint, még ha a kilépő személy az alapitó és 
a társulás előtti Ipar jogosítvány az ö birtokában is volt,
akkor is a régi ipaijogositvány a közkereseti társaságban 
licntmnradó tagokat jogosítja fel arra, liogy az ipart tovább 
folytathassák. Természetesen az . iparengedélyük megfelelő 
záradékolása után. A kilépő tagnak uj iparengedélyt k>H
váltania.

Ezzel kapcsolatban megállapítja a határozat, hogy tár
sulás esetén alaki hiba az lm valamely már meglévő ipar- 
jogosltványra rávezetik a társulás tényét, mert Ilyen esetben 
uj j parigazol vány t kell kiadni. Ha azonban ez aẑ  alaki hiba 
•nár megtörtént. ' akkor hz iparjogosltvány alapján az ipar 
éppúgy folytatható, mintha az ipa .-igazolvány kiadása Ivdye- 
scu történt volna meg. A nagy fontosságú határozatot a hiva
talos Közgazdasági Értesítő ismerteti.

„ sváb ruszni. pincebogár. 
______________3 Hangya és hasonló fér
gek b i S f i O S Ö B ö S X e í ' O  a F l u b ó .  

Gyérljn é* forgttlombfl hozza; 
V i l l á n y i  J ó z s e f  

..Aerosan" m űszaki éa ve^yiip* ri üzeme 
Budapest Vili.. Rékfczi-lér 10. sz. Telefon: 1 3 0 - 186.
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Alapittatott líbít. évben

H E N N E F É L D
jégszekrénygyár

1.120.26 
1-156.46BndapeJt, VI.. Ö tttti 6. Telelői:

Szab jégszekrényak, Borkimérő készü
lékek, autóm, elektromos hűtőszekré

nyek és hűtőkamrák 
Címre ü g ye ln i: csak Ó vcca 8. s í .

Jé fh itéses és
önműködő e le k t r o m o s  
fa g y la ltk é s  s í  t|ő gép  ek  
k e n i e r v é t o r o k  és 

jégkészitők
Kedvező fizetési feltételek! 

Árjegyzék intvén és bérmentve
H W a t M M M M M M M M H S M XM OM » »M 0 8Se oe M M M I » — O M M M O H M t W

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, VIIL, 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, hu 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 pőrkőlde.

Ifj. Grünwakf Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü v e g  é s  p o r c c l l á n  I

Má r v á n y b ó l
épület burkolást, portálokat, kávéházi fiatalokat minden 

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

Telefon: 1 378 é?.

Berkovits
papirárugyár 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 c ikk ek  rak tá ra
BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlj* dúsan fölszerelt raktárát, u. m.: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, purafadugók,címkék stb. T. 141-515

V ö rö s ré z  és vasedény éaoiásekAlumínium és Rozsdamentes
acéledények hersxűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t t  I s t v á n

Réz és fémmflves üzeme
Telefon1 330*74

Hatlyn glzmisé kölcsönző vállalat
száraz vapytlsztit&s és fBtlés

Budapest VII.. Klaucél utca 8- Telefon 138 559
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mu’ási rerdszer.

B a tilta
a nemes-üdíts Hal.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Iloffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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