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

Május 20-if; tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
május havi vigalmi udóátalányukat megfizetni.

Május 20-ig be kell küldeni a május 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenörzés Országos Kormánybiztosához.

Május 21.ig be kell jelenteni az OTI-nál az összes al
kalmazásban levő alkalmazottakat. Határidő 50-nél kevesebb 
alkalmazottnál május 24, több alkalmazottnál május 27.

Május 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti-, külön és rokkantellátási adó.

Május 28-án (kedden) d. u. 1 órakor elöljáróság! ülés 
az ipartest lilét tanácstermében.

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

Június 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér máso
dik részlete. . . . .

június 6-ig megfizetendő a vigjalmi adókozossegbcr.
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Június 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
juuiiis ha'd forgalmi és fénytízési adóátalányukat.

B u d a p est, l/ I I . ,  R ákóczi ut  4 .

______________________ J A : W -5% .
Június 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok, akik nem 

tagjai az adóközösségnek.
Minden hétfő, péntek, hus'alan nap!
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Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

Meghívó.
Á Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró* 

sága folyó évi május hó 28.-ón (kedden) délután 1 
órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1940. .május 15.
Dr. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk.

főjegyző elnök

Adóközössési közgyűlés
A Budapesti Kávésok Fényíizési és Forgalmi Adóközös

sége * a Budapesti Kávésok Ipartestületo tanácstermében 
—  1940. május hó 3-án tartotta meg

1940. évi alakuló közgyűlését.
Jelen voltak: Mészáros Győző elnök, dr. Kovásznay Bog

dán Béla m. klr. pénzügyi fogalmazó, a székesfővárosi pénz- 
iigyigazgalóság képviseletében, Altér Oszkár, vitéz Berlin 
Gyula, Bodó Adolf, Brett József, Gál Arnold, Gordon Sán
dor, Grosz Ödön, Iíass Béla, Kaiser Sándor, Kid i Meny
hért, Kreiner Pál, Iíüvessy Géza, KrauBz Zoltán, Mózes Sa
mu, Ottó Dezső. Paulin Lajos, Rcichmann József, Sass Sán
dor, Steiner Lóránd, Szabó Sámuel, Szalaminka János, 
Szinol Hugó (Club), Sugár Gyula, Tarján Vilmos, Tőkés 
Géza, Vas József adóközösségi tagok. dr. Havas Nándor fő- 
titkár.

1. Mészáros Győző elnök a közgyűlést délután 1 órakor 
megnyitotta és annak határozatképességét megállapította, a

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 14-62-65. Sürgönyeim : Köztej.

350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
„KÖZPONTI" néven 

a kiváló minőségű ismert 
PASZTŐRÖZÖTT kanna 

é» palackHA3TEJSZINT KAVÉTEJ 
SZINT. TEJFELT, 

PASZTŐRÖZÖTT CSE- 
MEGEVAJAT YOGNUR- 

TOT
KRÉMSAJTOT stb.

TEJIVÓ CSARNOKOK;

IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet téri kioszk
V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krt,32,
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Károly Király ut 3/c. 
Pünkösdfürdő
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Salgó g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A legmedernebb berendezés. 
V I, Vörösmarty ucca 54.
Olcsó érek I

Mosás lágyított vízben 
Pontos kiszolgálás 

Telefon: 116-285

iímíUázi is  itteemi afoatz&lc
fehér és színes kivitelben,

Szintttyöfnatas Uedi a&cfrszaU
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LL3N TESTVÉREK textiínagykereslsedö cégnél
Budapest. V., Sít. István lér 5.

Telefon: 1-892-92.

jegyzőkönyv hitelesítésére vitéz Bért ha Gyula és Steuer 
Lóránd adóiközösségi tagokat kérte fel.

Napirend előtt
2, Eiivik őszinte sajnálattal és kegyelettel emlékezik meg 

az adóközösség eddigi előadójának dr. Farkas József pénz
ügyi segédtitkárnak váratlan elhunytéról, A megboldogult 
nagy jóakarattal és megértéssel igyekezett hivatali feladatát 
az iparunk iránt érzett jóindulatával összeegyeztetni. Korai

elhunytál: fájdalommal vettük tudomásul. Temetésén adóközös
ségünk vezetősége is részt vett. Javasolja, hogy a közgyűlés 
dr. Farkas József emlékét a jegyzőkönyvben örökítse meg.

Majd melegen üdvözli dr. Kovásznayx Bogdán Béla p. ti. 
fogalmazót, kit arra kér, hogy elődei példáját követve, hi
vatali munkája keretében vegye figyelembe iparunk érdekeit.

Közgyűlés elnök indítványát egyhangúlag elfogadta.
3. Elnök ezután az elmúlt 1939. évről tett jelentést. —- 

Közölte, hogy nz adóközösségnek az 1939. évben 115 tagja 
volt. — Ezek közül az év folyamán kizáratott 3 tag, felvéte
tett az év folyamán 2 tag, az végén 114 tagunk volt.

Ezek közül nz 1940. évre 112 tag jelentkezett, a múlt 
évben nem szerepelt, tehát uj tag 2, összesen tehát 114 tag
gal alakult meg az adóközösség.

A lefolytatott tárgyalások eredményekáp — tekintettel 
a forgalomnak a kávéárak okozta emelkedésére, a kincstár 
az átalányösszeget felemelve állapította meg.

SZENT
ISTVÁN
CSALÁDI SÖR
1V* literes 
zárt palackokban

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya

’a s c h k a  é s  t á r s a
NAP- ÉS ESŐVÉDŐ
PONYVASZERKEZETEK

ŰYOftWAftATAA. A uU AhAflxrU  NttKOL 
NAP to  V ttA llÓ  p o h yv Av a i "

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

ELSÖftF.NtiÚ'hÜNijÁ.

Arra való tekintettel, hogy az adóközösség immár 13-ik 
éve jól funkcionál és kartársainknak értékes szolgálatot tett, 
indítványozza, hogy a közgyűlés az 1940, évi adóközösség 
megalakulását mondja ki, Ez- okból a következő határozati 
javaslatot terjeszti elő.

,,A Budapesti Kávésok Fényűzés! és Forgalmi Adókö
zösségének 1940, évi május 3-ára egybehívott közgyűlése ki
mondja, hogy az adóközösséget az 1940. évre megalakítja és 
meghatalmazza az elnökséget, hogy a vonatkozó jegyzőköny
vet az illetékes hatóságnál Írja  alá,'*

Grosz Ödön hozzászólása után a közgyűlés az előterjesz
tett határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta,

4. Ezután elnök indítványozta, hogy a közgyűlés a múlt
ban érvényben volt eljárási szabályokat újból határozza el 
és pedig:

a) Az adóközösség járulekok mindenkor a tárgyhónap 
tizedik napjáig fizetendők.

b) A kéthavi átalányösszeggel hátralékban levő tagok az 
adóközösségből kizárhatók.

A közgyűlés egyhangúlag a javaslat értelmében határo
zott,

5. A napirend következő pontja a tisztikar megválasz
tása. A jelölést a főtitkár terjesztette elő. Elnök: Mészáros 
Győző, Alelnftkök: Szabó Sámuel és dr, Strausz Vilmos. Az 
intézőbizottság teendőit az elnökség végzi.

Kivető bizottság: vitéz Brr',ha Gyula, Ivirtubor József,
Leiülvay József, Paulin Lajos.

Felszólamlás! bizottság: Elnök: a Pénzügy igazgatóság
kiküldötte. Tagok: Ottó Dezső, Tihamérv !\ álmán, Tarján 
Vilmos, Weingrubor László, '̂/hi ok  Károly, Bauer György, 
Steuer Lóránd.

A közgyűlés a javaslathoz egyhangúlag hozzájárult, mi
re elnök a felsoroltakat az adóközösség megválasztott tiszti
karának jelentette ki,

6. A pénztigyigazgatóság szabályzatában előirt fogada
lom letétele következett.

Elnök a fogadalmat a pénziigyiguzgutóság képviselőjé
nek kezébe, a többi megválasztott pedig az elnök kezébe tet
ték le. — A távollevők első működésük alkalmával pótlólag 
teszik le a fogadalmat.

7. A napirend következő pontja:
Az 1938, évről szóló elszámolás volt.

Elnök jelentette, hogy az adóközösségnek az 1938 évben
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114 tagja volt. akiknek terhére összesen 330.824.03 pengő 
Íratott elő, évközi pótelőirás 3.809.28 pengő, összesen 
334.633.32 pengő, kizárt tagok miatt törölve 2,344 pengő, 
összesen 332.289.32 pengő, tagoktól befolyt 331.116.20 pengő 
hátralék 773.12 pengő, amely a hátralékosok tartalékaiból 
és a befolyt késedelmi kamatokból fedezhető.

Ennélfogva módunkban áll, hogy az adóközösség az 
1938. évre befolyt, tartalékot teljes összegében visszafizesse,

Ennélfogva a következő határozati javaslatot terjesz
tette elő:

.,A Budapesti Kávésok FényiizásI és Forgalmi Adókö
zösségének 1940. évi május 3-ára összehívott közgyűlése az 
1938. évről szóló jelentést és elszámolást tudomásul veszi, 
jóváhagyja és a felelős tisztikarnak a felmentvényt megadja.

.Egyben elhatározza, hogy az 1938. évi adóközösségi tar
talékot. mely kereken az egy havi átalány összegének felel 
meg, teljes összegében az 1938. évi adóközösség tagjainak 
jóváírja, illetve visszatéríti az alábbi módozatok szerint:

1. Annak az adóközösségi tagnak, aki az 1938. évi adó
közösségnek tagja volt és az 1940. évben is az, a visszajáró 
összeget az 1940. évi számláján irja  jóvá.

2. Azoknak az adóközöSségi tagoknak, akiknek hátralé
kuk van, azt tartozásuk apasztására fordítják.

3. Azoknak, akiknek hátralékuk nincsen, és most nem 
tagjai az adóközösségnek, a javukra mutatkozó összeglet 
készpénzben kiutalja.

Az ezen Intézkedések végrehajtása után mutatkozó ma
radék összeget, a befolyt késedelmi kamatokat, kezelési költ
ségeket stb. a testület közhasznú céljaira utalja át.

A közgyűlés az előterjesztett javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és a szükséges Intézkedések végrehajtásával a ve
zetőségét bízta meg.

A felszólalások után
Sugár Gyula a rendkívüli viszonyokra való tekintettel, 

Indítványozta, hogy az adóközösség az 1940. évben tartalé
kot ne szedjen, illetőleg az 1939. évi tartalékot vegye szük
ség esetén igénybe,

Reichniann József hivatkozással arra. hogy a közösség

Viktória dessert
különlegességek húsz filléres eladása lég* 
jobb minőségben ízléses adjusztálásokban. 
Kérjen árajánlatot Viktória csokoládégvár.

Budapest, XIII. Fóthr-uC34. Telefon: 292-554.
H usxonBtévas cég!

tagjainak egy részétől az év folyamán a dohányielárusltúsi 
és italmérési engedély meg fog vonatni, az átalányok kiveté
sénél ez a szempont is vétessék figyelembe.

Elnök: Sugár Gyula Indítványa a fennálló szabályokba 
ütközik, miért is kéri, azt vonja vissza,

Reichniann József indítványa 'ügyében annak idején el 
fog járni.

Sugár Gyula indítványát visszavonja.
Végül dr. Kovásznay Bogdán Béla p. il. fogalmazó kö

szönetét mond a közgyűlésnek, a dr. Farkas József elhunyta 
alkalmából tanúsított részvényilatkozatokért. Só já t részéről 
igyekezni fog feladata teljesítésénél az ipar jogos érdekeit 
is figyelembe venni.

Ezzel a napirend tárgyal véget értek és elnök az adó- 
közösség közgyűlését berekesztelte.

Rosta János tanácsnok nyilatkozata 
a cukorellátásról

A cukorjegy bevezetése fokozott munkát, rótt az érdek; 
képviseletekre, mert hiszen az ipar ezeken keresztül kapja 
meg a maga cukorkontingensét. Erről a problémáról és ál
talában az egész cukorkérdésről dr. Rosta János .tanácsnok, 
a Főváros Közélelmezési Ügyosztálya vezetője, a Kékosz- 
naik a következőket mondotta:

— A cukorelosztás eddig a lehető legsimábban bonyoló
dott le. Ami a továbbiakat, illeti, meggyőződésem szerint

1821-1897

Kneipp, a  józan  életn ek. a z egész
séges és észszerű táplálkozásnak 
egyik nagy elöharcosa volt 0  cicka 
nekünk a kiváló és egészséges 
népkávét, a Kneipp malátakávét. 
M in d e n  Kneipp malátakávé 
csomag, iránta való tiszteletből, 
a z  ö képm ását és aláírását viseli.
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fystLwUt'dl-(éte>
Aqna vitae és egyéb likörkülön- 
legességek ,  főzelék és gyümölcs- 

konzervek
semmi fennakadás nem lesz. Minden törekvésünk odairányul, 
hogy az ipar és a kereskedelem igényei teljes mértékben ki
elégít est nyerjenek. Az uj cukorig nyugodtan dolgozhat az 
ipar.

— A eukorellátás körül egyébként nagy érdemel van
nak az érdekképviseleteknek, amelyek a mai nehéz, időknek 
megfelelő komoly hazafias felelősségérzettel végezték azt a 
munkát, amely az elosztással kapcsolatosan reájuk hárul, 
Ezen a téren csak dicsérettel emlékezhetem meg a Kékosz 
munkájáról. Ez a szövetség, de ugyanígy a kávésok is a 
maguk komoly, alapos munkájával hozzásegítették a hatósá
got ahhoz, hogy a cukorelosztás a vonatkozó szakmákban 
egészen könnyen zökkenőmentesen történhessen.

— Őszintén meg kell azonban mondanom, hogy akadt
egy-két érdekképviselet, amelyek könnyelmű, felelőtlen mun
kájukkal. elleniéiben a többi érdekképviseletek tevékenységé 
vei, megbízhatatlan kimutatásukkal, a hatóságnak csak ne
hézséget okoztak. Ezek a szakmák azután természetszerűen 
kárát fogják látni a neiníürődömségán?k és megbízhatatlan
ságnak, mert nekünk nem áll módunkban, hogy kielégítően 
foglalkozzunk érdekeik elintézésével. i

Rosta János tanácsnok nyilatkozatából Is kiviláglik, | 
mennyire nem közömbös dolog az, hogy egy-egy érd kkepvi- 
selet minő működést fejt ki és mennyi önzetlenséggel és 
pártatlansággal képviseli azt a szakmát, amelynek vezetése 
és védelme feladatai közó tartozik. De azt is bizonyltja ez 
a nyilatkozat, hogy az azonos szakmabeliek csak egy szer
vezetije tömörülhetnek érdekeik megvédésére, (Kékosz)

H Í R E K
Előljárósági ülés,

A szokásos — május havi — előljárósági ülés f. é. má
jus hó 28-án (kedden) déli 1 órakor fog a testület tanács
termében megtartatni, A napirenden lévő aktuális kérdések
re való tekintettel kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai mi
nél teljesebb számban vegyenek részt.

jtünde UiU'éfyéftpd
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dcabek Tecenc áld. pépés'zfnéwiöU gtéf*- 
yyáza Uüt'átyíp w ztáty.a:

B u d a p e s t ,  Vili, Baross-u. 75.
Telefon: 132—606.

{Schillinger Anna Budapest8yVl. kér I
{Telefon 121-385. Vöri'smarthy-utca 47b
J Az orszáw legrégibb modernül berendezed gözmosodója J

I V M M Ó I  k V  \ y ‘ hV á k
i szakszerű javítása és cserélése jótállással.
1 t ű z h e l y  s z a n a t ó r i u m  Karpfenstein u 31-

A tej ára változatlan marad.
A ni, kir. földmivelésiigyi miniszter 1940. évi január 

9-én kiadott 80.200—1940. F . M, sz. rendeletével 1940. ja 
nuár 15-től május 15-itr terjedő időre a kannatej klcslnybeni 
fogyasztói árát literenként 32 fillérben szabta meg. —  A f,
é. május hó 1-én kelt 83.000__1940. F . M. számú rendelet
szerint ez a megállapítás május hó 15-én túl Is érvényben 
marad.
A felírok (felirónó'k) biztosítása
ügyében egy MABI-utasitás jelent meg, mely bírói döntésre 
való hivatkozással arra utasítja kartácsainkat, hogy felirói- 
kat (felirónőiket) biztosításra ne az OTI-lioz, hanem a 
MABI hoz jelentsék be. Minthogy ez a minősítés ennek a 
személyzeti csoportnak munkaviszonyait teljesen megváltó/, 
latta, Ipartestületünk úgy az OTI-lioz, mint a MABI-noz elő
terjesztéssel fordult, kérve az uj minősítés hatályonkiviil he
lyezését. A végleges döntésről annak idején értesítjük kar
társainkat.

Változások a cukor fejadagban,
A cukoripar nagy erőfeszítéseket tesz, hogy termelését 

az uj kampányban megnövelhesse, Azt szeretnék, hogy ne- 
csak a belső szükséglet teljes ellátására termelhessenek, hu
néin kiviteli célokra is legyen íelesleg,

E  szándék megvalósítása természetesen attól függ, hogy 
elegendő cukorrépát termelnek-e a gazdák. Értesülésünk sze
rint az idén jelentős fejlődés várható e téren. A gazdák az 
eddiginél nagyobb számban kezdtek cukorrépatermeléshez és 
a termőterület is 'megnövekedett. Ha kedvező lesz a termés, 
a kampány sikere biztosítottnak tekinthető.

Fokozott termelésre készülnek a cukorgyárak.
A m. kir, földművelésügyi miniszter 154.800—1940. F . 

M. szám alatt rendeletet adott ki a cukor forgalmának és 
fogyasztásának! szabályozásáról szóló korábbi rendelete ki
egészítése tárgyában. A rendelet értelmében szemelyenkint 
és hetenkint a cukor fejdagja 12 dkg. azokban a 10.000-nél 
nagyobb lélekszámú községekben Is, amelynek iparforgalmi 
népességének számaránya 20 százalék felett van, valamint 
azokban a 10.000-nél kevesebb lélekszámú községekben is, me
lyek iparforgalml népességének számaránya 40 százalék fe
lett van.

A Budapesti Közlöny május 2-i számában megjelent ren
delet felsorolja azokat a városokat és községeket, melyekre 
a rendelkezés értelmében változás áll be, A rendelet május 
6-án lépett hatályba.

B !S lS á m a s s f@ l@ M  eladása.
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
Alpakka, üveg, és porcallánáru em blé

mával is lgolcsébban.

Fried Zsigmond és Fia.
VI., Király b . 44. Tel. 129-134. KSlssönzés!
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Ajánlok mindennemű Üveg, porcellán és 
zom ancedényeket legelőnyösebb árakon. 
Gács edényből!. Állandó edénykölcjönzés. 
Budapest, Vili. őr ucca 4* Telefon: 3J-66 44.

Adóemelések. Lapunk zártakor jelentek meg a m. Mr 
1 énztigy: íiniszler rendeletéi. melyek f. é. május 9-től általá
nos adóemelést medelnek el. Ez természetesen adóközössé- 
giinket ie érinti. Az adóemelések kérdésével körlevélben és 
lapunk jövő számában foglalkozunk.

Cukor s zsirjegyek kiosztása május 12-től. Körlevélben 
közöltük a főváros ivnd"l)kezéseit a cukor, és zslrfogyo.sztás 
újabb szabályozása tárgyában. Nyomatékosan figyelmeztet
jük kartársainkat, begy a korlátozásokat szigorúan tartsák 
be mert kiteszik magukat annak, hogy cukor és zsirellátá- 
sukat a főváros megvonja.

OTI-bejelentések. A m. ldr. belügyminiszter ur rende
lői szerint mindenki köteles az OTT kötelékébe tartozó alkal
mazottait — a szétosztandó nyomtatványokon —• a május 
21 -iki állapot szerint bejelenteni, —  Ez ügyben a testület 
körlevelet bocsát ki.

Bevezetik a kenyér- és szénjegyeket Franciaországban. 
A Jour közli, hogy körülbelül négy-öt bét múlva megjelennek 
a kenyérjegyek is s egyelőre -ez lesz az egyetlen adagolt élei. 
miszer. Arról még nem döntöttek, hogy mekkorák lesznek a 
napi ken.véradagok. Husjegyek bevezetésére nem gondol
nak, Úgyszintén nem lesznek tiizlfajegyek sem. Ezzel kapcso- 
latban megjegyzi a bip, hogy pillanatnyilag ug>an seminikép 
pen se lehet Párisban tűzifához jutni, mert a hadsereg lefog
lalt minden fakészletet. A pékségek és kenyérgyárak, amelyek 
csak fával ftlthetik kemencéiket, talán Igen súlyos helyzetben 
volnának, ha nem lettek volna legutóbb olyan hatalmas vi
harok Párizs környékén, amelyek igen sok fát tépték la gyö
kerestől. Ezek a fák fedezik most a pekek tüzif aszüksegk t .

Megbírságolják azokat, akik nem bélyegeztettek le az 
iparigazolványukat. A budapesti kereskedők es Iparosok, il
letve az iparengedély tulajdonosok névjegyzéket, mint isméi e- 
tes, a főváros kereskedelmi és ipari ügyosztályában va amm 
a kerületi elöljáróságokon közszemlére teltek. Ezeket a j  PO- 
zékeket a zsidótörvény rendelkezésének megfelelően kellet 
elkészíteni. Külön jegyzékbe foglalták a zsidónak tetan en o 
és külön listába az ilyennek nem szarnito Par* ^  £ Mlu 
A le-vzekék mintegy 70.000 nevet foglalnak magukban M
tán .? jegyzékbe mindazokat belefoglalták akllld annak tejen a 
kerületi elöljáróságokon jelentkeztek és iparengede ju  m (- 
liilbélyereztették felmerült n kérdés, mi történik azokka, 
akik ezt a jelentkezést elmulasztották. Beavatott helytől ug

M M  M T  • “  “  f0" ' “í ’ S™ i™ k  össaehaaoolltáaa réve,, megállapít).*, hogy

KAv^sok figyelmét*®1

Fpr-* RaWmí János ucca 22. Tel- 114---------

á r  v á  n y l a p o k
GÓTS EDE Bflest. V„ Légrády Károly u. 14.

Tel: 299-202

mulasztották el az iparigazolványukat lebélyegeztetni és az 
Illetőket birsággal sújtják.

Hogyan élnek Hollandiában? Egyik nagyváradi lap 
Hollandia gazdasági helyzetéről hosszabb cikkben számol be. A 
többi közölt a következőket írja : „Ha itt valaki vaj nélkül 
enné fi 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 kér az ebédhez, azt vajjal megkenve kapja. 
De vajaskenyérrel eszik az emberek a sajtot, a dzsemet, az 
ánizsos cukrot, a boringet, vagy a csokoládéport ls.‘‘

Kávémé résekben levest kiszolgáltatni tilos. A kereskede
lemügyi miniszter a Kamarához intézett körlevelében kimon
dotta, hogy a budapesti kávémérők és kifőzök ipartársulata- 
nak azt a kérését — amiről annak idején lapunkban megem
lékeztünk, — hogy a kávémérések levesek kiszolgáltatására
engedélyt’ nyerjenek, teljesíthetőnek nem találta. A kávém ere
sek üzletkörének ilyen kiterjesztése ugyanis már belevágná a 
többi vendéglátó iparok munkakörébe.

ZWACK LIKÖRGYÁR elsőrango gin t, whiskyt, vernubhot, 
kész kocktaiit és tokaji borból főzött Brandyt (Konyak) hoz 
forgalomba amelyet bármely külföldi hasonló itallal egyen
értékűnek ajánl a kartársak ügyemébe. Fenti öt cikk sok 
külföldi márkánál még jobb is. Mixeléshez páratlanok. Iver. 
jen kocktail receptet! Kecskeméti barackpálinkája a legjobb 
a maga nemében. Uninim versenyen kívül.

n m m ■<!■í Á h a w  sváb, ruszni. pincebogár. 
R O V a n H O P O r  hangya és hasonló fér 
gek b i i l ö s  ö i ő s z e r e  a F l u b ó .

Gyártje és forgalomba hozza;V i l l á n y i  l ó i s e f
..Aerosan" műszaki és vegyiiprri üz. me

Budapest Vili.. Rákaczi-lér 10 sz. Telefon : 13 0 -  186.

Igen tiy 2 « v 1a » o rtya '"szükségletüket Stelner kek|Z-*yérnél fedezhetik 
K S K f f i !  -  Sálé? cégnyoméssal ellétot, Telefon:* 141—985.
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Alapit lutoit  I ÍÖ5. evben

H E N N E F E L D
iégszekrénygyár

DBdapest, III., Ó utca 6. Telefon: l : í ! S . 2 S
Szab jégszekrények, sörkimérő készü
lékek, autóm, elektromos hűtőszekré

nyek és hűtőkamrák
Címre üg yeln i; csak ó  ucca 6. sz.

a 9 M N t t M H 0 M N 9 O 9 e M « a * M M <

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 1 5 gép ek  
k o n z e r v ó t o r o k  és 

jégkészitők
Kedvező fizetési feltételek!

Árjegyzék ingyen 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, ug.y, 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 kává 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
Telefon : 139—277 Saját pőrkőfde.

Ifi. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

Márványból
Épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K ro n e m e r  D ávid  márvényipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69.

| Berkovits
papirárugyár kávéházi, él- 

j termi és cukrászati kellékek
B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.

_____________________ Telefon: 142-531.________

NAGY IGNÁC cikkük raktára*1 I
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT 9.

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

B a & M a
a nemes Udii'á itat.

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

javítások
G l o b l t t  I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon5 330-74

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztltás és festés

Budapest V11-. Klauzál utca 8- Telefon 138-559
Az ország legnagy< bb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve 1 Lfgumélelesebb mosási rendszer.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, V i l i ,  Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VIL, Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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