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

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

Junius 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbél' máso
dik részlete.

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

Junius 10-én, hétfőn déli 1 órakor rendkívüli közgyű
lés.

Junius 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
junius havi forgalmi és fényüzési adóátalánynkat.

Junius 14-én (péntek) déli 1 órakor az ipartestületi ta
nonciskola évzáró vizsgája.

Junius 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok. akik nem. 
tagjai az adóközösségnek. k

Junius 19— 20-án d. e. 10—1 között kell a tnnoncokut az1 
1940__41. tanévre a szakiskolába beíratni.

Junius 20-ig tartoznak a vigalmi adóközüsség tagjai’ 
junius havi vigalmi adóitalányukat megfizetni. 
__________________________________________________________ ‘
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Junius 20-ig be kell küldeni a junius 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához,

Junius 25-ig befizetendő ¥ személyzet illetményeiből le 
vont kereseti-, külön és rokka ntsllátási adó.

Junius 30-ig megfizetendő a zeneelőadási dijak II. rész
lete.

Minden hétfő, péntek, hústalan nap!

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

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

Meghívó.
A Budapesi Kávésok Ipartestiilete 1940. évi junius hó 

10-én (hétfőn) déli 1 órakor az ipartestület tanácstermé
ben

< , rendkívüli közgyűlést

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 14-62-65. Sürgönyeim : Köztej

35Q F1Ö£
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
„K<tepei||Tr tjéven 

a kiváló minőségű ismort 
PASZTŐRÖZÖTT kanna 

é< palack t e l e l  
HARTSJSZINT KáVÉTIJ-  

SZINT, TEJFM.T, 
PASZTŐRÖZÖTT CM- 
m ig q v a j a t  YOGHUA- 

TOT
KRÉMSAJTOT stb.

TEJIVÓ CSARNOKOK;

IV. Kecskeméti u. 5.
V. ErzjébeM^n kioszk
V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krt, 32,
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Károly Király ut 3/c 
Pünkösdfürdő

(art, amelyre a testület tagjait tisztelettel meghívja.
Amennyiben ezen a rendkívüli közgyűlésén a tagok nem 

jelennének meg határozatképes számban, az f. évi jun. 17-én 
(hétfőn) déli 1 órakor fog a testület tanácstermében ugyan
ezen napirenddel megtartatni.

Budapest, 1940. junius 1.
I)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s R.

főjegyző. elnök.

Napirend:
1. A kávéházi árak emelése.
2. Tisztviselők fizetésének megállaPitása.
3. A légoltalmi óvóhely létesítése, költségek megszava

zása.
4. Esetleg ;i indítványok.

Kivonat az alapszabályokból:
14. §. A közgyűlés határozatképes, ha azon az ipartes

tületi szavazásra jogosult tagoknak legalább 10 százalék^ 
jelen van.
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A napirendre fel nem veti indítványok csak abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább tiz tag aláírásával, 
három nappal a közgyűlés előtt Írásban az elnöknél beadat
tak.

i i • 1 : »
Az ipartestületi tanonciskola évzáró vizsgája
Értesítjük testületünk tagjait, hogy tanonciskolánk 1939 

.—40. tanévi évzáró vizsgáját f. é. junlus 14-én (pénteken) 
déli 1. órakor testületünk tanácstermében fogjuk megtartani.

A vizsgára a tanonctarló kfirtársakat a felügyeleti bizott
ság tagjait, valamint az iskola iránt érdeklődőket tisztelet
tel meghívjuk.

Budapest, 1940. június 1.

Marton József s, k. Mészáros Győző s. k.
a tanonciskola igazgatója. elnök.

SZENT
I S T V Á N
CSALÁDI SÖR
1V« literes 
zárt palackokban

KObányai Polgári StrfBide
gyártmánya

________________  I

S a lg ó  g ő z m o s ó g y á r
és fihérnemükölcsönzö

A legmedernebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
VI , Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak! Telef.n : 116-286

Elöljárósági ülés
— 1940. május 28-án —

A május havi elöljárósági ülésen a következő vezetőségi 
tagok jelentek meg.

Mészáros Győző elnök. dr. Itállay Albert székesfővárosi 
főjegyző. Iparhatósági biztos, Propper Márton főpénztáros, 
Rauer György, FreiwirtlP Jenő, Gerő Áron, Grosz Ödön, 
Gál Arnold, Ivlauber József, Kraszncr Menyhért. Ottó Dezső, 
Pauliu Lajos, Steuer Lóránd, Tihaméry Kálmán, Tarján Vil
mos, dr. Strausz Vilmos. Weingruber László előljárcsági ta
gok és számvizsgálók, dr. Havas Nándor főjegyző,, Donáth 
Andor aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök az ülést — a megjelentek és az 
Iparhatósági biztos üdvözlése után — megnyitotta; a j  gyző- 
könyv hitelesítésére Bauer György és Paulin Lajos elöljáró- 
sági tagokat jelölte ld. Majd közölte, hogy vitéz, Bertha Gyu
la és Szabó Samu alelnökök, továbbá Kreiner Pál és Stras- 
ser Béla elmaradásukat kimentették.

Az 1940. évi április hó 26-án tartott előljárcsági ülés
jegyzőkönyve bemutattatott és megjegyzés nélkül helybenha- 
gyatott.

Napirend előtt
dr. Strausz Vilmos szólalt fel és felemlítve azt, hogy a 

testület érdemes elnökét a közelmúltban nővére elhunytéval 
fájdalmas gyászeset érte. az elöljáróság és a testület tagjai 
nevében részvétének adott kifejezést.

Az elöljáróság a felszólalást egyhangúlag magáévá tet
te, mire

Elnök a baráti érzések kifejezéséiért köszönetét mondott.
Ugyancsak napirend előtt

Tarján Vilmos, hivatkozással a mostanában történő ka
tonai behívásokra, kérdi, hogy a bevonult alkalmazottaknál4 
mi és hogyan já r?

Elnök válaszkép közli, hogy a bevonult alkalmazottak
nak a múltban megszabott tartási hozzájárulás já r , tekintet 
nélkül arra, hogy az Illető előzőleg mennyi ideig volt a mun
kaadó szolgálatában. A vonatkozó rendel kezeseket, tekintet
tel azok aktuális voltára, újból közli a kartársakkal.

Főjegyző jelentette, hogy Kabányi Zoltán, 1 Szépkilátás 
nt 1. szám alá kávéházi iparengedélyt kapott és a tagok 
közé beiktat!atott.

Elnök közli, hogy napjaink legfontosabb é.s legsúlyosabb 
kérdése az árak revíziójának ügye. Köztudomású, hogy f. é. 
május hó 9-ével a forgalmi adó 1 százrilékkal felemeltetett,

BIHIárdaszfalok e la d á s a .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával ig lgolcsőbban.

Frled Z slg m o n d  és Fia.
VI., Király a. 44. Itt. 129-134. Kölcsönzés!
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amihez a váltságok és kincstári részesedések felemelése já
rult. Minthogy ezek a felemelt adók igen súlyosan érintik 
iparunkat,) annál is inkább, mivel múlt év augusztus 26. óta 
a nyersanyagok árai is emelkedtek, viszont a kávé árának 
felemelése kivételével, ml semminemű áremelkedést nem há
ríthattunk át, kéréssel fordultunk az Árellenérzés Országos 
Kormányiztosához, hogy az uj helyzet folytán járuljon noz- 
zá a kávéházi árak revíziójához. A Kormánybiztos ur a ké
relem teljesítéséhez elvben hozzájárult, előzőleg arra szán
tott fel, hogy az összes kávéházak árlapjait mutassuk be. 
Felhívásunkra ez árlapok — 1— 2 kivételével —  beérkeztek, 
mire azokat részletes előterjesztés kíséretében benyújtottuk 
és a kérdést a Koranányblztosság illetékes osztályával le Is 
tárgyaltuk. A tárgyalások folyamán az a nézet alakult Jci, 
hogy a vendéglői cikkek árait a vendéglősipartestület ha
sonló kérelmek elintézése alkalmával szabályozzák, a kávé
házi cikkekre pedig olyan szabályozást kértünk, hogy az 1 
pengőnél kisebb értékű cikknél egységesen 6 filléres, az 1

182M897

Viktória dessert
különlegességek húsz filléres eladása leg
jobb minőségben Ízléses adjusztálásokban! 
Kérjen árajánlatot Viktória csokoládégyér- 

Budapest, XIII. Fóthi-ut 34. Telefon: 292-554.
H uszonütéves cég!

pengőn felülieknél 6 százalékos áremelés engedélyeztessék. 
Ez az áremelés a  május 9-ig terjedői időszakra adó- és ár 
emelkedés elismerését jelentené.

Minthogy azonban a nyilvános étkezési üzemek árainak 
szabályozása országos jelentőségű kérdés, a Kormánybiztos 
ur ezt az ügyet a minisztert tanács haározatától tette függő
vé. így e döntés megtörténtéig egyelőre várnunk kell.

Majd főjegyző felolvasta az Árellenőrzés Országos Kor
mánybiztosához benyújtott előterjesztést.

Weingruber László a tört fillérek kikerekitésére vo
natkozólag kért felvilágosítást.

Tarján Vilmos nagy elismeréssel vette tudomásul az elő
terjesztés adatait, amelyek teljes mértek!) m igazolják az ár
emelés jogosultságát. A mai idő szörnyű terhei mellett neon 
zeti és nemzetgazdasági érdek, hogy a középosztály meg
védessék. Kívánatos lenne, hogy kérésünk mielőbb elintéz- 
tessék, mert Így nap-nap mellett ráfizettünk üzleteinkre. 
Végül kérdi, hogy az áremelés a mulatókra is vonatkozik-e?

Elnök a felszólalásokra válaszolva, közli, hogy a kike- 
rekités mindig1 teljes fillérekre történik, 0.5 filléren felül 
egész fillérre, ezen alul természetesen elejtendő. A mulatók
ra vonatkozólag, minthogy ezek is kávéházi és vendéglői 
iparengedéllyel bírnak. az engedélyezendő áremelés ki fog 
terjedni. Azon vagyunk, hogy az áremelés mielőbb

Kneipp, a  józan életnek, 
az észszerű és egészsé
ges táplálkozásnak egyik  
nagy előharcosa volt. Ó 
adta  nekünk a  kiváló és  
egészséges n épkávét, a  
jó fíneippmalátakávÉ-t. Min
den egyes csom ag Lánta 
való tiszteletből és  nagy
rabecsülésből, az ő  kép
m ását és aláírását viseli.
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Aqua vitae és egyéb likőr külön- 
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

f I M P E R I A L  F Ü G E K Á V É
Isg.obb kévéizesitő- 9  Kérje mindenütt!
Gyárija : DIKK FIDÉL és TÁRSA Budupesf, IX.

Old-boy
w h  y s k i t
s z ó d á v a l
Igyák egy-két pohárral.
Gyártja:

Fortuna likörgyár Rt.
vezérképviselő
Z A L A  K Á R O L Y
T e l e f o n :  122 — 336.

kft.

ck'tbelépjen, állandóan utánajárunk a dolognak, de ez nem 
tőlünk függ.

Főjegyző figyelmeztet arra, hogy a szeszes italok eset
leges áremelésének áthárítása alkalmával* mindenkor jelen
tést kell tenni az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának.

Steiier Lóránt hivatkozik arra, hogy a Kormánybiztos 
ur rádiónyilatkozatában megengedte az adótöbbletből eredő 
különbözetnek az áthárítását, ha már megkaptuk volna az uj 
adókivetést, akkor módjában lett volna árait ehhez alkal
mazni. A kivetéseket kell, hogy megkapjuk.

Dr. Strauss Vilmos válaszul felemlíti, hogy az adóáta
lány megállapítása még csak most történik és az Írásban 
most kapjuk meg,

Freiwirth Jenő javasolja, hogy a Irattársakat megfelelő
en világosítsuk fel, hogy mindenki tisztában legyen kötele
zettségeivel.

Elnök jelzi, hogy a vonatkozó rendelkezés kiadása után 
rendkívüli közgyűlésen fogja a kartársak előtt ismer
tetni, annál is Inkább, mivel a kérdésnek egy másik oldala 
is van és ez az adagolás kérdése. A szokásos mennyiségek 
és minőségek kiadását a jövőben ellenőrizni fogják. E  cél
ból a testület egyes kartársaktól megfelelő adatokat kórt, 
amelyek feldolgozás után mindenkinek rendelkezésére fognak 
állani.

Elnök szavai után az elöljáróság a bejelentéseket tudo
másul vette.

Főjegyző felolvasta a kereskedelmi és Iparkamara át
iratát, melyben közli, hogy a m. kir. kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter ur a kávé-mérésekben kéri leveskiszol- 
gáltatást nem engedte meg.

Az ipartestületi munkaközvetítő április havi tevékenysé
gi kimutatása bemu tartatott és tudomásul vétetett.

Schillinger Unna Budapest VI. kér
Telefon 121-385. Vörbí-marthy-utca 47b
Az ország legrégibb modernül berendezed gözmosodája

S p r i n g u t  H e n r i k  tojásnagykereskedő
utóda Ofner Mórion

Szamos budapesti kávéház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI., Vasvári Pál ucoa 10. — Tel, : 122-903,

á r v é t i y  l a p o k
GÚIS EDE BpesL V.. Légrády Károly u. 14-

Tel : 299-202

• Az Értelmiségi Munkanélküliek Kormánybiztosának le
irata, melyben a zsidótörvény végrehajtása tárgyában a 
múlt év október havában kibocsátott körlevél egyes utasítá
sai): helyesbiti, tudomásul vétetett azzal, hogy a kifogásolt 
információk újabb körlevélben fognak a kartársakkal 
közöltétől,

• Elnök bejelenti, liogy a MABI oly értelmű utasítást bo
csátott ki, hogy a fel Írók és felirónők — mint tisztviselők 
—nem az OTl-ba, hanem hozzája jelentendők be. Minthogy 
ez a döntés hozzánk nem küldetett meg, az csak késedelme
sen vehettük tudomásul. Ez az intézkedés a fdirói és fel- 
irónői személyzet mostani jogviszonyait teljesen felforgat
ná és semmiféle jogalappal nem bir. Ez okból előterjesztés
sel fordultunk úgy a MABI, mint az OTI igazgatóságához, 
—• melyet másolatban a kereskedelmi ás iparkamarának, az 
.1 póknak, valamint a Szállodás és vendéglős ipartestületnek 
megkiildöttünk. Az elintézés érdekébne szükség szerint más 
hatóságoknál is el fogunk járni.

Főjegyző felolvasta az előterjesztést, melyet,
Dr. Strauss Vilmos hozzászólása után — az elöljáróság 

helyesléssel vett tudomául.
! A cukor és zsirldufalás ügyelten főjegyző jelentette,- 

hogy az április cs május hónapokra szóló kiutalások rend 
ben honyol irtattak la  A redukció május hónapra 30 száza
lék, amit a kiszolgáltatható cukoradagok leszállításává! kel
let egyensúlyozni. A .junlus hóra szülő kiutalások tekinteté
ben döntés nem érkezett még, kívánatos, hogy kartársaink e 
téren főleg cukor tekintetében, a legnagyobb gondossággal' 
járjanak el.

Elnök figyelmezteti a testület tagjait arra, hogy f. é 
junlus 1-től kezdve ásványolajat tisztítási célokra felhasznál
ni tilos. Ezt a rendelkezést körlevélben közöltük a testület 
tagjaival.

Végül elnök bejelenti, hogy a közelmúltban megjeleni 
honvédelmi miniszteri rendeld óvóhely létesítésére kötelezi a 
háztulajdonosukat Minthogy i*z a kötelezettség természetesen- 
a testületi székházra is vonatkozik és az Ilyen óvóhely léte 
fűtése nagyobb összegbe kerül. amit évi költségelőirányza
tunkba nem vettünk fel, a vonatkozó terveket elkészítteti 6s 
a költségek, miként való fedezése tárgyában — az alapsza
bályoknak megfelelően — közgyűlési határozatot kell hoz
nunk, Ez ókból, tekintettel a már előbb tárgyalt kérdésekre 
rendkívüli közgyűlést fog összehívni, melynek napját a loir- 
társnkkal szabályszerűen közölni fogja. Kéri az elöljáróság 
hozzájárulását.

Az elöljáróság elnök Indítványát elfogadta, annak kivi
telével meghízta. .Ezzel az elöljáróság ülése véget ért

Igen tisztelt kávés urak !
Fagylaltostya szükségletüket Sfalner k e k fx -g y á m á l fedezhetik 
legelőnyösebben. — Saját eógnyomással ellátott csomagolás

Telefon :* 141-985.
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E l i s m e r t e n  a l e g j o b b

F i  U N  E B  Kávé. t e a
F1MUEI KÁYÉBEHOZATALi TÁRSASÁG 

Központ: V, Gresham-palota Telefon: 185-939

Hivatalos rész
A in. kir. Pénzügyminiszter ur 76.080—1940, a. szám

alatt az alábbi leiratot intézte a Pénzügy igazgatóságokhoz, 
melynek egy példányát testületünkhöz is ímegküldötte.

„Értesítem a pénzügyigazgatóságokat, hogy a nagyobb
kávéházak, vendéglők, stb. fogyasztóközönségcinek dohánnyal 
való további zavartalan ellátása érdekében olyan nagyobb 
kávéházi, vendéglői stb. üzemekre ahol a korlátolt dohányel- 
dulásl engedly a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939. évi IV. te. végrehajtása során 
előbb szűnik meg, mint az italmérési engedély és az italmé- 
i'ósti a tulajdonos egyelőre még tovább gyakorolhatja.

más olyan folyamodó részére fogok kiadni Ideiglenes 
"korlátolt dohányeladási engedélyt, ki az engedély elnyerésé
hez megkívánt előfeltételekkel rendelkezik és kinek az üzlet- 
helyiségben való árusításához az üzlet tulajdonosa előzetes 
hozzájárulását adja.

Fentiekre való tekintettel meghagyom a Címnek, hogy 
-az Ilyen ideiglenes korlátolt dohányeladási engedélyek elnye
rése iránt Címnél előterjesztett kérelmeket vegye azonnal 
tárgyalás *íilá és véleruényes jelentésével sürgősen terjessze 
fel."

Budapest, 1940. május hő 22.

A miniszter rendeletéből
Dr. Fattinger s. k.

miniszteri osztályfőnök.’

Figyelmeztetés
Tekintettel a folyamatban lévő katonai behívásokra, fi

gyelmeztetjük Kartársainkat, hogy a magyar kir. miniszté
rium 1938. évi 7777. M, E„ valamint a 8260—1939: M. E : 
számú rendeletül, amelyek a rendkívüli fegyvergyakorlatra 
behívott ipari és kereskedelmi alkalmazottak jogviszonyait 
szabályozzák, ezidöszerint is érvényben vannak.

H Í R E K
Gyászeset,

Ipartestületünk elnökét fájdalmas csapás érte. Nővére, 
özv. Guth A.lbertné, MÁV főellenőr özvegye, május 24-én 
hosszas szenvedés után elhunyt. Május 26-án temették nagy 
részvét mellett a rákoskeresztúri temetőben. Kartársaink 
őszinte részvéttel vették tudomásul a gyászhtrt.
Rendkívüli közgyűlés.

Az elöljáróság! ülés határozata folytán testületünk f. 
é. iunous hó 10-én (hétfőn) déli 1 órakor rendkívüli közgyű
lést tart.
Adóközösségi kivetések

Az adóközösség kivető bizottága f. é. május hó 29-én 
tartotta meg ülését, amelyen az 1940. évi átalányokat meg
állapította. A vonatkozó értesítéseket a legközelebbi napok
ban az étrdekeltek megkapják, A kivetések az adólcözösség 
helyiségében f. é, június 13-ig közszemlére vanak kitéve és 
azokat az érdekeltek megnézhetik.
Tanonciskolái vizsga.

Az ipartestületi tanonciskola évzáró vizsgája f. é. jú
nius 14-én déli 1 órakor fog a testület tanácstermében vég- 
beinenni.

1839 1939
100 mt

BROUN LIKÓR-BRQNDY 

MORJO TERÉZIfl-BRONDY

ST. HUBERTUS LIKŐR 

KECSKEMÉTI BOROCKPOLINKI

STÚDIUM
d á k ó  é s  
I r ó k r é t a

Gyártja!

Budapesti Kréta, ,eovÉSZO!i G,ár
Kapható;

és Keresk. rt.
Telefon ; 186-351 és 18)—423

Budapesti Kávésok Árufoigalmi R-T
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Alapittatoit J86b. évoen

H E N N E F É L D
jégszekrénygyár

t ,  111., Ó Dtta 6. TelBfon:
izab jégszekrények, sörkimérő készü
lékek, autóm, elektromos hűtőszekré

nyek és hűtőkamrák
;; Címre ü g ye ln i; csak Ó ucca 6 . sz.

.léghűtéses és 
önműködő e l e k t r o m o s  
fagylaltkészit őgé p e k 
k o n z e r v á 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, 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 áraikat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kávé 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
T e le fo n : 139—277 Saját pőrkólde.

j C ú t c U  U i U Z g - é p - p - e í

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

dco&ek Tetette M . tyipévzmícnöU yép- 
tytyáca U ü t í í f y é p w z t á lt y a  :

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

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc Józsaf rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü v eg  é s  p o rce llá ik

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

n a g y  ig n á c  s K n ; ; ; :1'
BUDAPEST. V II., KÁ RO LY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszerelt raktárét, u. m .: borszivattyuk, 
szürögépek, palackok, pnrafedugók, címkék stb. T. 141-515

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XlV. Cserei-u 14. 
Telefon : 2-966-86, 2-958-94.

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

javítások
G l o b l t s  l i t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon >330-744.

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

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

;í
■i

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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