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E m B é k e z f  ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Május 3-án (pénteken) déli 1 órakor az Ipartestület 
tanácstermében a fényűzést és forgalmi! adóközösség ala
kuló közgyűlése.

Május 5-ig megfizetendő a II. negyedévi iiz'e b:i:' ellő 
részlete.

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

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

Május 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megüzeni! 
május havi forgalmi és fényűzést adóátalányukat.

Május 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok, akik neiu 
tagjai az adóközösségnek.

Május 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
május havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Május 20-ig be kell küldeni a május 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.
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Május 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 

levont kereseti-, külön, és rokkantellátási adó.
Minden hétfő, péntek, hus'alau nap!

| Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

• A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar. 
testület irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Fényűzés! és Forgalmiadó Kö 

iiísK <«> f, évi május hó 3-án (pénteken) déli 1 órakor a Ipar
testület tanácstermében tartja meg 1940. évi alakuló köz 
gj ülését, melyre az adóközössóg tagjait tisztelettel meg
hívja.

Budapest, 1940. május 1.
Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főtitkár. elnök.

A rendkívüli viszonyok okozta korlátozások során leg- 
njabban f. évi április 15-én a cukor- és zsirelosztás szabá
lyozása, cukor és zsirjegyek bevezetésével lcpo.t életbe, A 
múlt év ősze óta egymásután élednek fel a világháborús 
idők korlátozásai, természetesen a megváltozott viszonyoknak 
megfelelő formában.

Az első volt az árak rögzítése — aug. 26-lki nívón. A
kávé és tea feloldási illetékének bevezetése is ilyen háború- 
okozta — devizagazdasági célzatú rendelkezés volt. JEzután 
következett az étlapok egyszerűsítéséinek önként vállalt rendje, 
majd a hústalan napok és most a cukor cs zsirjegyek.

Természetesen ezeket az intézkedéseket a viszonyok in
dokolta komolysággal és kötelességtudással leéli tudomásul 
vennünk és végrehajtanunk.

Ez meg is történt a legutóbbi napok folyamán, amikor a 
cukor és zsirjegyek bevezetése folytán szükségessé vált admt-
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A I C H K A Í I  t á r s a
NAP- és ESŐVÉDŐ
PONYVASZERKEZETEK
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K E R T E K B E N

T E R R A S Z O K R A

Salgó g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsöitzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyi'ott vizben 
V I, Vörösmarty ucca 54, — Pontos kiszolgálás
Olcsó áraki Telefon: 116-285

számukra kontingensként mogállapittatott.
A cukor és zsírral való takarékosság mindenkinek emi

nens érdeke. Ezért testületünk plakátokat készíttetett, amely
ben figyelmeztet arra, hogy külön cukoradagokat és külön 
porcukrot (tejszínre) kiszolgálni tilos. Ma a szabályozás kez
detén állunk és egyelőre senki sem tudja, hogy alakul a hely
zet a jövőben. Jöhetnek további korlátozások, amelyeket ter
mészetesen hasonlókép végre kell hajtanunk. Csak a fennálló 
redelkezések pontos végrehajtása és a legnagyobb takarékos
ság mellett számíthatunk arra, hogy a jegyrendszer magára a 
kávéházi fogyasztásra nem fog kiterjesztetni.

Meg kell még említenünk, hogy a székesfőváros közélel
mezési ügyosztálya a legnagyobb előzékenységgel és megér
téssel vonta be az ügyek lebonyolításába az érdekképviselete
ket, amelyek kivétel nélkül a legnagyobb készséggel igyekez
tek a  főváros Ipari érdekeltségeinek ezt a súlyos kérdését a 
jogos érdekek összeegyeztetése mellett megoldani.

nisztrációs teendők, adatgyűjtés, azok feldolgozása és az 
Igénylések céljaira testületünk teljes szervezetét rendel
kezésre bocsátotta s az ebben az ügyben kiküldött bizottság 
a reáháruló feladatainak teljes mértékben — napokon át dol
gozva — megfelelt.

Ily módón sikerült elérnünk, hogy a vonatkozó rendeletek 
kiadásától számított egy hét alatt testületünk minden tagja 
megkapta a f. é, május 12-ig érvényes cukor és zsirjegyét.

A szükséglet megállapításánál a bizottság teljes mérték
ben figyelembe vette a lejelentett fogyasztást, melynek alap
ján a székesfőváros közélelmezési ügyosztálya a szükséges 
jegyeket kiküldötte.

Általában véve mindenki kapott jegyeket, kivéve azokat, 
akiknek nagyobb készletük van. Egy—két hónapra szóló 
készlet mellett az érdekellek megkapták jegyeiket. Figyelmez
tetjük Kartársalnkat, hogy a náluk levő készletek zárolva 
vannak abból csak annyit szabad felhasználni, amennyi

SZENT
ISTVÁN
CSALÁDI SÖR
1 Vs literes 
zárt palackokban

Kőbányai Polgári Serfőzde
gvárlmánya

Elöljárósági ülés
1940, április 26-án

Az április havi elöljárósági ülésen már meglá'szott a 
tavaszi időszak közeledése. Az elöljáróság tagjai a szokott
nál jóval kisebb számban jelentek meg. Igaz, hogy a napi
rend is rövid és legy-két ponttól eltekintve, alig tartalmazott 
fontosabb pontokat.

Az ülésen resztvettek: Mészáros Győző elnök, vitéz
Bertha Gyula alelnök. Deák Sándor, Freiwirth Jenő, Gerő 
Áron, Gebauer Béla, Kreiner Pál, Lendvai József. Paulin 
Lajos. Ottó Dezső, Steuer Lóránd, Strasser Béla. dr. Strausz 
Vilmos, Tarján Vilmos. Tihaméry ‘Kálmán., Wcingruber 
László elöljárósági tagok és számvizsgálók, Bermann József 
meghívott vendég, Dr, Havas Nándor főjegyző, Donáth An
dor aljegyző. /

Mészáros Győző elnök a megjelentek üdvözlése után 
az elöjáróság ülését megnyitotta. Bejelentette, hogy Dr. 
Kállay Albert iparhatósági biztos. Szabó Samu alelnök, 
Kövessy Géza és Klauber József elöljáróság! tagok elmara
dásukat kimentették. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Deák Sándor és Kreiner Pál elöl járósági tagokat kérto fel.

Az 1940, évi március 26-án tartott elöljárésági ülés 
jegyzőkönyve bernuláttatott és észrevétel nélkül helybenha- 
gyatott.

A legutóbbi elöljárósági ülés óla iparengedélyt nyert és 
a testület tagjai közé felvétetett: Nagy Géza és társai; ipar
gyakorlásukat megszüntették és a tagok közül kiléptek: 
Jauesó Gyula (Mátyás-tér 8.), Klein Mihály (III , Fő-tér 6 ) .

Billlárdaszlalok eladása. I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is lgolcsébban.

Frled Zsigmond és Fia.
V I.. Király m- 44. Ili. 129-134. H ü Ic s m z í s  !
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CrémanfRosé 
Transylvanía sec

Nilfora Sándor (II, Fó'-iftea 79.)
A bejelentés tudomásul vétetett.

... Felkay Ferenc tanácsnokot harmincéves szolgálati ju 
bileuma alkalmából testületünk levélben üdvözölte. Az erre 
kapott válasz bom.itattutott és tudomásul vétetett.

Elnök jelenti, hogy az árvizkársultak javára a testület 
pénztárából száz pengőt utalt ki. Az elöljáróság elnök intéz
kedéséhez helyesléssel hozzájárult,

Bengyel Zsigáimul volt kávés segély iránti kérelme el
intézés végett az elnökségre bízatott.

Napirenden kívül
Beermann József a zenés kávéházak nevében a testület 

eljárását kéri az iránt, hogy a fővárosi szabályrendeletnek 
az az intézkedése, hogy éjjel 12 órakor a zenés kávéházak 
tartoznak ablakaikat bezárni, helyezzék hatályon kiviil.

Tihaméry Kálmán, Tarján Vilmos, Frenvirth Jenő, 
Weingruber László és Kreiner Pál hozzászólásai után

Elnök kijelenti hogy ebben az ügyben el fog járni, úgy a 
székesfőváros ipari ügyosztályában, imint az államrendőrség 
főkapitányánál, reméli, hogy sikerülni fog a szabályrendelet

Viktória dassert
különlegességek húsz filléres eladása leg
jobb minőségben Ízléses adjusztálásokban. 
Kérjen árajánlatot Viktória csokoládépvár,

Budapest, Xlil. Fóhi-ut 34. Telefon: 29 2-554.
H u m o n K fé vp s cég!

ma már elavult intézkedéseinek megváltoztatását, vagy pedig 
a végrehajtás módosítását elérni.

Elnök közli, hogy a Rákóczi úti és Kossuth Lajos utcai 
járdafoglalások ügyében úgy a székesfőváros V. ügyosztá
lyánál valamint a főkapitány-helyettes urnái eljárt és kérte, 
hogy legalább a folyó nvári évadra adják meg az engedélye
ket. Előterjesztésünk sikerrel járt, amennyiben meg»nged- 
tettett, hogy a járdaterületek a munkálatok megkezdéséig, f. 
évi augusztus végéig, igénvbevehefők legyenek.

A jelentés megelégedéssel vétetett tudomásul.
Főjegvző bemutatja a Balatoni szállodások és penzió- 

soknak a kereskedelemügyi miniszter úrhoz intézett előter
jesztését, melyben a munkaügyi rendeletek hiányainak és az 
ezzel kancsoíatos intézkedések orvoslását kérik.

Elnök megállapítja, hogy bár az előterjesztésben fel
soroltak elsősorban a Balatonvidékének különleges szempont
ja it szolgálják', a panaszok olyanok, amelyeket az egész ven
déglátó ipar országszerte tapasztal. Az előterjesztésben fog
laltakhoz testületünk is hozzájárult és ily értelemben érte
sítettük a folyamodó érdekeltségeket.

Az elöljáróság a jelentésben foglaltakhoz hozzájárult.
Az ipartestületi munkaközvetítő március havi munkás

ságáról szóló jelentés bemutattatott és irattárba tétetett.
Főjegyző jelentést tesz a cukor és zsirjegyek bevezeté

sével kapcsolatos intézkedéséről. Jelenti hogy a vonatkozó 
rendelet kiadása után a Székesfőváros közélelmezési ügyosz
tálya nyomban értekezletre hívta össze az érdekeltségeket

182M 897

Kneipp, a  józan  életnek, az egész
séges és észszerű táplálkozásnál: 
egyik nagy előharcosa 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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Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

IM P ER IA L  FOG EK& VÉ
legjobb kávéizesitő- | Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budapest. IX.,

és megbeszélte a szükséges intézkedések vgrehajtását, Ki 
kell emelni azt a megértő előzékenységet, amellyel ezt a 
kérdést a Székesfőváros intézte. A történt intézkedések 
következtében a Testület hétfőre sziikebb kürti értekezletet 

hivott össze, amelyben a szükséges teendők végrehajtására 
az elnökségből dr. Strausz Vilmos, Kövessy Géza, Lendvay 
József Patai Lajos és Tarján Vilmos tagokból álló sziikebb 
bizottságot küldött ki. A beérkezett bejelentéseket a bizottság 
intenzív, késő estig tartó munkával nyomban feldolgozta, 
ng.v, hogy testületünk elsőnek nyújtotta be az elbírált igény
léseket. melynek nyomán tagjaink a zsír és cukor jegyet né
hány kivétellel megkapták. Az egyes reklamációk elintézése 
most van folyamatban. Megjegyzi, hogy a kérdés egyelőre 
május 12-ig van elintézve, hogy azután ml fog történni, még 
Intézkedés nincsen.

Elnök a bejelentést tudomásul véve javasolja, hogy az 
elöljáróság a kiküldött bizottság tagjainak köszönetét fejez
ze- ki. Az elöljáróság ilyen értelemben határozott.

Az Áreilenőrzés országos Kormánybiztosának értesítése, 
melyben a csomagolt cukor árát kg.-ként 1.20 P-ben álla- 
dilja meg. bemutatott és tudomásul vétetett.

E  kérdéssel kapcsolatosan főjegyző jelenti, hogy az 
elnökség átirattal fordult a Magyar Általános Hitelbank 
cukorosztályához, melyben azt kéri, hogy gondoskodjék kellő 
mennyiségű kis kockacukor gyártásáról.

Bemutattatott a Kereskedelmi és Iparkamara felhívása, 
melyben a Mestervizsgáló Bizottság elnökének és alelnöké- 
nek, valamint három tagjának kijelölését, illetőleg hat tag 
megválasztását kéri.

Az elöljáróság ez ügyben a következőképpen határo
zott:

Elnökké Mészáros Győző elnök, alelnökké dr. Strausz 
Vilmos, bizottsági tagokká Lendvay József, Ottó Dezső és 
Szaoó Samu kinevezését hozza javaslatba.

A bizottság tagjaivá pedig megválasztja: vitéz Bertha 
Gyula alelnököt. Klauber József, Kövessy Géza, Paulái 
Lajos Szlavek Károly és Steucr Lóránd előljárósági tagokat. 
Az Elöljáróság határozata sürgősen küzöltetni fog a Keres
kedelmi és Iparkamarával,

Az 1POK felhívása melyben a Hajdúszoboszlói Gyógy
fürdőnek iparosok által való Igcjny be vételének feltételeit 
közli, tudomásul vétetett.

Elnök megjegyzi, hogy alkalma volt a balatonfüredi 
Iparos gyógyházat megtekinteni és úgy ennek, mint a hnjdu- 
szoboszlóinak igénybevételét az érdekelt kartársak figyel

mébe ajánlja. További felvilágosítást a testületi Iroda ad.
Az IPOK közli az újpesti városi ipartestületivk azt az 

indítványát, hogy az OTI szolgáltatások terjesztessenek ki 
a kézimüvesiparosokra is, akik az OTI járulékok felét viselik. 
Az indítványhoz a testület saját részéről is hozzájárul.

Végül Tihamcry Kálmán felemlíti <a fel Írónőknek a 
MABI-ba való besorolását .amelyről a Vendéglős Szaklap 
hírt adott. Kéri a kérdés tisztázását, vájjon ez testületünk 
tagjaira is vonatkozik-e.

Főjegyző kijelenti, hogy ez ügyben a legközelebbi na
pok folyamán megfelelő információt szerez és azt a testület 
tagjaival megfelelő formában közli.

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülését bere
kesztette.

Árdrágitási ügyekben az árkormány- 
biztos véleménye kikérendő

Az igazságügyminiszter utasítása
Az árellenőrzés körül felmerült jelenségekre való figye

lemmel az érdekeltségek már hosszú idő óta hangsúlyozták 
előterjesztéseikben hogy az árdrágitásl eljárások megindítása 
előtt szükséges volna az árellenőrzés országos kormánybizto
sának szakvéleményét meghallgatni, mert csak Így alakulhat 
ld olyan egységes eljárás, amely az Ipar és a kereskedelem 
szempontjából egyrészt útmutatást, másrészt jogvédelmet je 
lent. Amíg ugyanis az Iparosok az árak megállapításánál, 
Illetve kalkulációjánál a 8300—1939. sz. rendeletre, valamint 
az áreilenőrzés országos kormánybiztosának szeptember eleje 
óta kiadott rendelkezéseire támaszkodnak, addig az elsőfokú 
bíróságok számos esetben csupán az 1920. XV, tc.-re (uzsora- 
törvény) támaszkodva, hozták meg Ítéletüket.

Ámde már az 1920, évi XV. le. 1. §, 2. pontja is figye
lemmel van ,,a gazdasági élet viszonyaira*1, amit az árdrágító 
visszaélés vétségének elbírálásánál mérlegelni kell. Tekintettel 
arra. hogy a kormány az árellenőrzés országos kormánybizto
sát azzal a feladattal bízta meg, hogy az árellenőrzést a gaz
dasági élet viszonyaira való tekintettel szabályozza, hasznos
nak és szükségesnek látszik az, hogy a árdrágítás! eljárások 
megindítása előtt a kormánybltos szakvéleményt mondjon.

Értesülésünk szerint n kormány is magáévá tette ezl a 
szempontot és az igazságügy miniszter legutóbb olyan utasítást

Igen tisztelt kávés urak!
Fagylaltostya szükségletüket Stalner keksz-gyárnál fedezhetik 
legelőnyösebben, — Saját cégnyomással ellátott csomagolás

____________________________ Telefon:* 141—985,
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F I UME I  kávé, tea
FIMUEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG 

Központi V, Gresham-palota. Telefon; 185—93?,

küldött az ügyészségekhez, hogy az árdrágító visszaélések 
miatt indiílt nyomozási ügyekben már a nyomozás stádiumá
ban kérjenek a kormánybiztostól véleményt, esetleg röviduton 
vagy távbeszélőn, abban a tekintetben, hogy a cselekmény 
valóban árdrágító visszaélést valósit-e anég.

Vádemelés előtt pedig feltétlenül be kell szerezni az ár
kormánybiztos véleményét.

Az igazságügyminiszternek ez a rendelkezése nagy meg
nyugvást fog kelteni az iparban és ti kereskedelemben. Ma
gunk is mindig azt az álláspontot vallottuk hogy az iparnak 
éje a kereskedelemnek saját becsülete védelmében, de az ország 
nagy gazdasági érdekeinek védelmében is, szembe kell szállni 
mindazokkal, akik a mai helyzetet jogosulatlan áremelésre 
akarják kihasználni. De ugyanakkor védelmet kell nyújtani 
annak az iparnak és kereskedelemnek, amely bizony ma nagy 
áldozatok árán tisztességesen tartja  be az árszabályozó rendel, 
kezeseket.

Í R E K
A mulasztás pótlása az értelmiségi munkakörben foglal

koztatottak bejelentési kötelezettségénél. Az úgynevezett zsidó, 
törvény végrehajtási utasítása tárgyában kiadott. 7720—1939. 
M. E . rendelet 41, §-ának 1. és 2. bekezdése előírja, hogy a 
félévenként történt változásokat az 5-ös számú mintán kell 
uz értelmiségi ügyek kormánybiztosához bejelenteni, E  Beje
lentési kötelezettség 1940. évi január hó 31-én járt le; eddig 
kellett az értelmiségi foglalkoztatottakat a kormánybiztosság
hoz bejelenteni. A rendelet értelmében a bejelentési kötelezett
ség azokra is kiterjed, akiknél az értelmiségi munkakörben 
foglalkoztatott személyekben, vagy ezek javadalmazásában 
változás nem állott elő. Egyszóval az is bejelentendő^ hogy 
változás nem történt az első bejelentés megtétele óta. Miután 
több iparos e kötelezettségnek nem tett eleget, az értelmiségi
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ügyek kormánybiztossága felhívást intézett a bejelentéseket 
elmulasztott iparosokhoz és közölte velük, hogy a bejelenté
seket pótlólag sürgősen tegyék meg. Nyomatékosan felhívjuk 
azoknak az iparosoknak figyelmét, akik értelmiségi munka
körben foglalkoztatott alkalmazottat tartanak és bejelentési 
kötelezettségüknek 1940. évi január hó 31-ig olf'get nem tet
tek, hogy ezt az elöljáróságokon, illetve polgármesteri, vagy 
főszolgabírói hivatalnál kapható 5-ös szánni bejelentési lapon 
sürgősen tegyék meg.

Folyékony hagyma, folyékony paprika. Rövidesen két uj 
mezőgazdasági iparág létesül. Tavasszal ugyanis megkezdik 
egy hagymakonzervgyár építését Makón, Szegeden pedig egy 
speciális paprikagyárat létesítenek. A terv az, hogy egy ma
gyar feltaláló eljárása szerint a hagymát állóképessé, vagyis 
folyékonnyá teszik és Így konzerválják. Ezek szerint a világ 
legelső folyékony hagyma-gyára Magyarországon épül fel. Az 
uj szegedi paprikagyár, amelynek megépítésébe ugyancsak ta
vasszal kezdenek, a folyékonyhagyma-gyárhoz hasonlóan kí
sérli meg a világhírű szegedi paprika gyártását: folyékony 
állapotban, palackozva forgalomba hozni.

Tisztelt kartársuink figyelmébe ajánljuk a Viktória 
csokoládégyár közkedvelt desszert különlegességeit, melyek 
már a vendéglők és kávéházakban nélkülözhetetlenek.
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szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylallgépek, stb. a legjob-I bak és legolcsóbbak Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
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jégszeUrénygvár

I, fi., II DEta 6. T e le lő i :5 :
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156-46

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

nyek és hűtőkamrák
Címre Ogyelnl; csak Ó ucca 6. sz.

léghűtéses és 
önműködő e l e k t r o m o s  
fagyi  a l t k é s z i  t ó g é p e k  
k o n z  e r v ó t o r o k  és 

jégkészitők
Kedvező fizetési feltételek! 

Árjegyzék ingven és bérmentve

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, hegy vevőink kiszolgálásánál 
továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben Í3, 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 kává 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
Telefon : 139—277 Saját pörkőlde.

Ifi. GrUnwatd Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü veg é s  p o re e llá n

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 142-531.

NAGY- IGNÁC cikkek raktAra
BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivattvuk, 
szürőgépek, palackok, purafadugák, címkék stb. T. 141-515

B u d a p e s t ,  Vili, Baross-u, 75.
T e ^ o n :  132-606.

Vörösréz és vasedény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t i  I s t v á n

Réz és ffémmUves üzeme
Telefon : 330*74

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
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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