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E m S é k e z t e t ©
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Junius 19—20-án d. e. 10—1 között leéli a tnnoncoknt 
az 1940—41, tanévre beíratni a tanonciskolába.

Junius 20 ától életbelép a kötelező cukorjegy.
Junius 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 

Junius havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.
Junius 20-ig be kell küldeni a junius 15-én érvényben 

volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.
Junius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le 

vont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó.
Junius 26-án (szerda) d. u. 1 órakor előijáróságl ülés 

az ipartestület tanácstermében.
Junius 30-ig megfizetendő a zeneelőadási dijak JI . rész.

léte.
Julius 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 

itir, Pénzügyigazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
akiknek 1939. évi október 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Július 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbár har
madik részlete.

Budapest, l/II., Rákóczi ut

l e l : W - 59*.
Julius 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségber. 

nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.
Julius 10-ig az adóközösség tagjai tartó mák megfi.terni 

junius Iám forgalmi és fénytizési adóátalányukat.
Julius 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok. akik nem 

tagjai az adóközösségnek.
Minden hétfő, péntek, hústalan nap, kedden sertés és borjú

hús, csütörtökön borjúhús nem szolgálható fel.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró* 

sága folyó évi junius hó 26.-án (szerdán) délután 1 
órakor a testület tanácstermében
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V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krt. 32.
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Károly Király ut 3/c. 
Pünkösf fürdő

tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 
Budapest, 1940. junius 15.

Dr. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk.
főjegyző elnök

Áremelés ?
Négy hétig jártunk, vártunk, kérelmeztünk, hogy onge* 

délyt kapjunk arra, hogy egy év óta megdrágult "tors- 
anyagaink többletét, üzemi költségeink emelkedését és nem 
utolsó sorban a felemelt adótételeket nem a maguk teljes
ségében, inkább csak egy részében átháríthassuk. Már a kő
telem beadása óta is annyira emelkedtek a nyersanyagok 
árai, hogy egy újabb áremelés jogosult lenne. Adatainkat az 
Árellenőrzés Kormánybiztosa megvizsgálta és fillérre pon 
tosnnk találta. Bizva-biztunk igazságos és méltányol kéré
sünk teljesültében, hiszen alig van iparág, amely annyi ál-
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dozatot hozott volna és oly óvatos volt árai megállapításán 
bán, mint a vendéglátó ipar.

Vártunk, vártunk, de hiába. A kérdés országos jelentő
ségénél fogva a gazdasági minüsztertanács elé került, amely 
azt nem találta teljesíthetőnek. ,

Illő tisztelettel kell tudomásulvennünk e legfelsőbb 
fórum döntését, d.e abba nem nyugodhatunk bele. Fellebbez
nünk kell a rosszul informált minisztertanácstól, a jobban 
lnformálthoz. Azt mondották, hogy a tavaszi idők beálltával 
a nyersanyagok árai le fognak szállni és Így nincs szükség 
áremelésre. Ha ez az állítás valószínű Is, csak részben igaz. 
A kávéházak forgalmában az olcsóbbodó agrártermékek
aránylag csak kis szerepet játszanak. A kávé, a tea, a 
kakaó, nem hinnők, hogy olcsóbb lenne, legfeljebb a készle
tek elfogytával egyáltalán nem lesz. Nem tudunk a cukor 
árának leszállásáról sem, legfeljebb annyit,,, hogy nemsoká
ra sacharinnal kell pótolnunk a mind kisebb mennyiségek
ben kiutalt cukrot. De nem lett olcsóbb a tej sem. A sze
szes italok ára emelkedik, A húsfélék is erősen tartják az 
árfrontot, sőt emlkednetk felfelé. A főzelék és gyümölcs 
forgalmunknak aránylag kis része; és ha a primőr árak 
ma már némileg le is mentek, ma is jóval drágábbak, mint 
a múlt év hasonló időszakában.

Nagyon messze menne és túlterjedne lapunk szűk ter
jedelmén, ha réssleteznők az egy év óta bekövetkezett kü
lönféle ár és költségemelkedéseket és üzemeink tizletvite-

SZENT
ISTVÍN
CSALÁDI SÖR
IV. literes 
zárt palackokban

KflMnyal Polgári Serffiifle
gyártmánya

leinek nehézségeit, ami végeredményben kiadást és terhet 
jelent.

Kérelmünk beterjesztése óta több mint 70 különféle ár- 
szabályozó — természetesen emelkedést jelentő — rendelet 
jelent meg. Minden érdekeltség meghallgatást nyert, csak a 
vendéglátó iparok jogos és méltányos kérelmeit nem találták 
teljesíthetőnek.

Pedig hányszor hallottunk meleg és elismerő sznvakat 
illetékes helyekről a vendéglátó iparok iránt. Minő szerepe 
van a vendéglátó iparnak az idegenforgalomban, a közellá
tásban, a főváros külső képében, stb., stb., hányszor hallot
tuk és olvastuk.

És most, amikor gondokkal és nehézségekkel küzdünk 
szerény és alázatos kérésünk nem talál meghallgatásra!

Ebbe az elintézésbe nem nyugodhatunk bele, a kérdést 
napirenden kell tartanunk, újra meghallgatást kell kérnünk, 
megértést és méltányosságot az amúgy is igen súlyos 
nehézségekkel küzdő magyar vendéglátó ipar részére.
m m m m m rnm m m * * ^ * * * t * m m m m ■■■ —  ■■■■■■ ■ ■■ ■ -  ■■■ < — ——

Rendkívüli közgyűlés
1940, junius 10.

A rendkívüli idők rendelkezései folytán szükségessé vált 
a rendkívüli közgyűlés összehívása. A testület elnöksége ezt 
á közgyűlést annak reményeim hívta össze, hogy ez alka
lommal módjában lesz az immár négy hét óta tárgyalt 
áremelési kérelem kedvező elintézéséről beszámolni. Sajnos 
a közgyűlés előtt nem tudtunk döntést kapni, a közgyűlés 
utáni napon kapott elintézés pedig egyáltalán nem felelt 
meg annak a várakozásnak és kapott Ígéreteknek, amelyek
nek beteljesüKét joggal vártuk,

A közgyűlésen megjelentek: Mészáros Győző lpartesbü- 
letl elnök, dr. Kállay Albert szfv. főjegyző, Iparhatóság! 
bíztok, vitéz Bertha Gyula alelnök, Bodó Adolf, Braun 
József, Bock Lajos,, Boross Attila, Blüh Vilmos, Búzás! 
Árpád, Bethlen Pál (Miénk), Bíró Ferenc (Oktogon), Bárdi 
Mihály (Flórenc), Czinncr Sándor. Deák Sándor, Fischer 
Vllmosné, Gál Arnold, Gebauer Béla, Gordon Sándor, Grosz 
Ödöm Gárdonyi Andor, Jovits Jenő, Klauber József, Klein 
Menyhért, Kraszner Menyhért, Kaiser Sándor, Reményi 
Adolf, Híresük György, Langer Károly, Lengyel Imre, Lcnd-
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Old-boy
w h y s k i  t
s z ó d á v a l
Igyék egy-két pohárral.
Gyártja:

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

vai József, Mandel Sándor, (Bucslnszky) Márkus Fái. 
Mózes Samu, Markovlts Lajos, Mayer Ernő (Viktória), 
Ottó Dezső, Patat Lajos, Paulin Lajos, Palitzer Tibor, Rajna 
Rezső, Rostás Jenő (Déli vasút), (Ír. Rónai Egon, Reiner 
István, Reichmanii József, Szinola Hugó (Club), Strasser 
Béla, Steuer Lóránd, Schaffer József (Parlament), Szala- 
minka János, Sugár Gyula, dr. Strausz Vilmos, Sehwarz 
Sándor (New-York), Tőkés Géza (Baross), Tarján V il• 
mofe, Vas József, Weiszberger Sándor (Pátria), Vajda Sán
dor, Winkler Istvánná, Kuloncsics József (Spolarich), dr. 
Havas Nándor főjegyző.

Mészáros Győző elnök a rendkívüli közgyűlést meg
nyitva, megállapította, hogy a testület tagjai az alapszabá
lyok által megszabott számban megjelentek és Így a közgyű
lés határozatképes; a közgyűlés Jegyzőkönyvének hitelesitéi 
sére Ottó Dezső és Paulin Lajos közgyűlési tagokat kérte 
fel, majd bejelentette az elmaradt tagok kimentéseit.

Ezután ismertette a napirend első pontját, az árak 
emelésének kérdését. Nyomban a 3300— 1940, P. M. sz. ren-

Vlctória dessert
különlegességek húsz filléres eladása lég* 
jobb minőségben ízléses adjusztálásokban! 
Kérjen árajánlatot Victória csokoládégyár- 

Budapest, XIII. Fóthi-ut 34. Telefon: 29 2-554. 
Husson&tAvas cég!

delet megjelenése után, amely a forgalmi adó felemelését 
tartalmazta, részletes előterjesztéssel fordultunk az Árkor
mánybiztos ur üméltótságához, melyben tételesen é.s ponto
san kimutattuk, hogy ez az adóemelés minő újabb terhet 
jelent iparunkra, egylxm kimutattuk azt is, hogy egyes 
nyersanyagaink a múlt év augusztus 26.m óta mennyivel 
emelkedtek. Az Árkormánybiztosság illetékes tisztviselői szá
mításainkat megvizsgálták és azokat teljesen pontosaknak 
és helytállóknak találták. E& idő óta állandóan, jóformán 
nap-nap mellett sürgettük a kérdés elintézését, mely a ka
pott információ szerint a gazdasági minisztertanács elé ke
rült. Legutóbb a közgyűlést megelőző órákra kértünk kihall
gatást azonban az árellenőrzés kormánybiztosának elfoglalt
sága miatt döntést nem kaphattunk. így egyelőre várnunk 
kell erre az alkalomra. Amint végleges döntést, kapunk, 
kartársainkat értesíteni fogjuk. Ismerteti az előterjesztés 
részleteit, majd figyelmezteti a k a rtá ja k a t arra, hogy tíz 
áremelés megengedése esetén hogyan járjanak el.

Ez alkalommal felhívja a kartársak figyelmét az idő
közben kiadott újabb hatósági rendelkezésekre. Figyelmez
tet a hústalan napokra vonatkozó korlátozások betartására, 
ismerteti a cukorfogyasztás korlátozása tekintetében kiadott 
rendeleteket, majd jelentette, hogy a saccharin forgalmának 
feloldása iránt eljár a pénzügyminisztériumban.

Grosz Ödön köszönettel veszi tudomásul elnök közléseit. 
Kéri, hogy járjon el oly értelemben, hogy a felemelt adókat

1821-1897
Kneipp, a  józan életnek, 
az észszerű és egészsé
ges táplálkozásnak egyik 
nagy előharcosa volt. Ö 
ad ta  nekünk a  kiváló és  
egészséges n épkávét, a  
jó Kneipp malátakávÉ-t. Min
den egyes csom ag iránta 
való tiszteletből és  nagy
rabecsülésből, az ő  k ép 
m ását és aláírását viseli.
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Qm U w l ’to d Í'm'Q cÍ€'
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek l

csak akkor kelljen megfizetni, ha az áremelés már életbe- j 
lépett.

Bodó Adolf kéri, hogy az elnökség járjon el a saccharin 
felszabadítása ügyében.

Tarján Vilmos részletesen foglalkozik az áremelés kér
désével, Azt hiszi, hogy a kért és Ígért 6 százalékos eme
lést. a viszonyok már most is meghaladták. Sajnos ma már 
a kérelem teljesítése sem fedi a viszonyokat. Hivatkozik az 
általános drágulásra, mely a  gazdasági élet’ egész vonalán 
újabb igényeket fog támasztani. Iparunkra folyton újabb 
terhek hárulnak, amelyeket még a kért áremelés engedélye
zése esetén sem bírunk elviselni.

. Dr. Strausz Vilmos azt javasolja, hogy az áremelés 
olymódon hajtassák végre, hogy az engedélyezett százalékos 
emelés külön pótlékképen és ne az árakba betudva számít
tassanak fel.

Reiner István kérdi, hogy az áremelés a vendéglői űző
inkre is vonatkozik-e' A primeur cikkek emelésére kér sür
gős intézkedést.

Mészáros Győző elnök a felszólalásokra részletesen vála
szol. Az adómelést, sajnos nem tudjuk függővé tenni az árak 
emelésétől, miután ezeket május 9 óta meg kell fizetni. 
Elismeri, hogy a kért áremelést a viszonyok, illetőleg a drá

gulás már meghaladta, de egyelőre nincs mód arra, hogy elő
terjesztésünket módosítsuk. Természetesnek tartja , hogy a 
drágulással kapcsolatosan újabb igények és terhek fórnak 
hárulni iparunkra, reméljük, hogy az illetékes hatóságok 
annak idején mérlegelni fogják iparunk helyzetét. Az ár • 
lés a vendéglősipnrra is kiterjed, mivel a vendéglősipar tes
tület is hasonló •tartalmú kérelmet terjesztett elő.

A vita berekesztvén, a közgyűlés elnök jelentekét tude- 
másulvette. A napirend küvetkző pontja az ipartestületi 
tisztviselők fizetésének megállapítása volt.

Elnök jelenti, hogy a f. é. március 12-én tartott köz
gyűlés napirendjén nem szerepelt külön pontként a tiszt
viselők fizetésének megállapítása, hanem az csak a költség- 
vetés keretében történt meg. Minthogy a vonatkozó előírá
sok szerint az ilyen határozatot külön pontként kell tárgyal
ni .ezt a hiányt pótolja akkor, amikor Javasolja, hogy az 
ipartestület, tisztviselőinek fizetésé', f. é. január 1-től kéz-

JU n d c  U ü B y é p p d
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

D c a U U  T c m m  & ht. gé fté $ zfn é e H (U t  gtépt- 

typ á ca  U iU 'ó g é p a s K t á f y a :

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

Schillinger Unna Budapest V I. kér I
Telefon 121*385. Vöroímarthy-utca 47b
Az arszáv legrégibb modernül berendezed gözmosodája

V en d ég lő i Lvi’ v,;;; ■
szakszerű javítása és cserélése jótállással- 
T ű z h e l y  s z á n a t ó r i u m  Karpfensteinu 31

dődő hatállyal a költségvetésbe felvett tételekkel állapítsa 
ineg a közgyűlés.

Főjegyző ismertette az egyes tisztviselők fizetéseit, mire 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta elnök javaslatát.

Elnök közli, hogy a f. é. május 9-én megjelent 81.800— 
eln. lgo. 1940. H. M. sz. rendelet minden háztulajdonosi 

kötelez arra, hogy házában légoltalmi óvóhelyet létesítsen. 
Ez a rendelkezés természetesen testületünket, mint háztu
lajdonost is kötelezi. Minthogy pedig a légoltalmi óvóhely 
létesítésének határideje f. é. október hó 1., mielőbb intéz
kednünk kell. E  munkálatok végrehajtása előzetes informá

ciónk szerint 12— 14.000 pengőbe kerül, amire költségveté
sünkben fedezet nincsen. Ennélfogva felhatalmazást kér ar
ra ,hogy a légoltalmi óvóhely létesítését megrendelhesse és a 
költségek fedezésére, amennyiben arra a székház s a testület 
bevételei nem elegendők, megfelelő kölcsönt vehessen fel.

A közgyűlés elnök javaslatához hozzájárult és úgy a 
munkálatok megrendelésére, mint egy esetleges kölcsön fel
vételére a íeliifi nlntazást megadta.

A napirend tárgyai letárg.valtattak, több felszólaló 
nem jelentkezett. Elnök felhívta a megjelentek figyelmét a 
testületi tanonciskola f. é. jun. 14-én tartandó évzáró vizs
gáján való részvételre, továbbá arra, hogy a közeli na ltok
ban légvédelmi gyakorlatok fognak tartatni, amelyekre vo
natkozó rendelkezéseket pontosan be kell tartani.

Ezután a rendkívüli közgyűlést berekesztette.

H Í R E K
Előtljárósági ülés.

A szokásos — június havi — elöljáróság! ülés f. é. jú
nius lió 26-án (szerdán) 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, annál is inkább, mint
hogy a nyár folyamán rendszerint elől járósági ülést nem 
ta rtnnk.
Ivacsóh Bálint, az Árollenőrzés országos kormánybiztosának 

kinevezése.
Kormányzó Ur öfőméltósága dr. Kacsóh Bálint minisz

teri tanácsost, az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosát, 
államtitkárrá nevezte ki. Ez a kinevezés valóban kiváló 
munkásság elimerését jelenti, mert Kacsóh Bálint Öméltó
sága, az árkormánybiztosság élén valóban órisi és nagy 
nemzetgaziliisgi jelentőségű munkát végez. Iparunk nevében

Bllliárdaszialok e la d á sa . I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is Igolcsébban. j
Frled  Z sig m o n d  és Fia.
VI., Király u- 44. Tel. 129-134. Külcsönzés!
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I Ajánlok mindennemű ÜVág, porcellált és 1 
zom áncedényeket legelőnyösebb árakon. |j 
Gács edénybolt. Állandó edénykélcsönzés- | 
Budapest, Vili, Or ucca 4. Telefon: 33*66-44. | 

I f l B r a m B f f i E B S H r a S S B B a M R H H n B H B
örömmel üdvözöljük az Államtitkár urat uj pozíciójában és 
hisszük és reméljük, hogy iparunk iránt továbbra is jóindu
lattal fog viseltetni.
Készül az iparosolt öregségi biztosításáról szóló törvény- 

tervezet.
Az önálló kézmüipai'osok régi kívánsága az öregségi 

biztosítás. Az illetékes tényezők már hosszabb idő óta fog
lalkoznak az önálló iparosok öregségi biztosításának elő
készítésével. A biztosítás megvalósítása érdekében az Ipar
ügyi miniszter most dolgozta fel az Iparosokra vonatkozó 
statisztikai adatokat. A kétszázezer kisiparos közül eddig 
Százhatvaneaernek az adttait dolgozták fel. A statisztikai 
adatok azt mutatják, hogy iparosaink 70 százaléka a 30— 
.00 éves korosztályba tartozik. Az 50 évnél idősebb Iparosok 
az összlétzám 30 százalékát teszik ki. Ha ezeket az adatokat 
összehasonlítjuk n németországi iparosok adataival, kitűnik, 
hogy az életkor megoszlása sokkal kedvezőbb, mint Német
országban. Ott a 30—50 éves iparosok arányszáma 58.9 
százalék, az 50 éven felülieké pedig 41.4 százalék. A tervek 
szerint az összes anyagok feldolgozása után kerül sor a 
kézmüiparosok 'öregségi biztosítási törvényének kidolgozá
sára.
A saceharin forgalmának
felszabadítása ügyében a testület, elnöksége eljárt a pénz
ügyminisztériumban, ahol kilátásba helyezték, hogy tekin
tettel a cukor korlátozásokra, a saceharin forgalom ügyében 
■a közeljövőben történik megfelelő intézkedés.

Lapzártakor kaptuk az értesítést, hegy a döntés meg
történt és addig, amíg a kis csomagolású 'saceharin forga
lomba kerül, a gyógyszertárakban kapható sacchnrint ki le
het szolgálni. Ebben az ügyben az ipartestiilet körlevelet 
bocsát ki.
{Ellenőrzik a munkabértáblázatok kifüggesztését.

A legkisebb munkabéreket megállapító rendelet előírása 
szerint a bérhatározatot feltüntető táblázat minden olyan 
tizeiben, ahol munkást alkalmaznak, kifüggesztendő. Ez a 
rendelkezés kivétel nélkül minden üzemre, az egész ország 
területén Vonatkozik. A kifüggesztés elmulasztása kihágást 
képez és bírságot von maga után. Értesülésünk szerint az 
említett rendelkezés végrehajtását üzemenként ellenőrizni 
fogják és azokkal szemben, akik mulasztást követtek el e 
téren, megindítják az eljárást. Ennek elkerülése érdekében 
felkérjük kartársainkat, hogy a táblázatot a legsürgősebben 
szerezzék be és minden munkahelyen függesszék ki.
A vidéki vendéglátó üzemek árainak megállapítása.

Hozzánk érkezett kérdésekre közöljük, hogy a vidéki 
vendéglátó üzemek áraikat csak akkor emelhetik, ha azt az 
Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa megengedte. Evégből 
a törvényiültótság első tisztviselője (alispán, polgármester) 
utján terjesszék elő kéréseiket a Kormány biztossághoz. Úgy 
tudjuk, hogy vaunk helyek, ahol a kávé feloldási illetékének

Kávások figyelm ébe!
Nlkketevás és chrom oiás az 54 éve 
fennálló Kemenes Gáza cégnél eszközölhető 
Bpest, Bókái János ucca 22. Tel.: 144—846.

M á r v á n y  l a p o k
GÚIS EDE Bpest. V., légráíly Károly u. 14-

Tel: 299-202

áthárítása ügyében somi történt döntés. Kívánatos, hogy eze
ket a kérdéseket az elsősorban érdekeltek szorgalmazzák. 
Három év óla 23 százalékkal növekedett a jövedelmi adóbe 

vétel.
A legújabb adóstatisztika szerint a kincstár jövedelmi 

adóbevétele 1935-ben 35.2 millió 1936-ban 37.5 millió ss 
1937-ben 43.3 millió pengő volt, a növekedés tehát három 
év alatt 8.1 millió pengő, ami 23 százaléknak felel meg. Mi
vel az említett időszakban! sem az adótétel, sem a kivetés 
módja nem változott, .az emelkedés az adózók jövedelmének 
gyarapodása folytán állott elő. Az adóstatisztika szerint az 
1935—1937. évek alatt a földbirtokból származó jövedelem 
átlagban 19 százalékkal emelkedett. Az általános kereseti adó 
alá eső foglalkozásokból származó jövedelmiek az 1935. év
hez képest 1936-ban 3, 1937-ben 14 százalékkal, a tőkeva 
gyón jövedelme 4 százalékkal, a házbirtoké pedig csak 1 
százalékkal növekedett.
A betegápolási pótadókulcs.

A pénzügyminiszter 76.000—1940. szánni rendeletével
megállapította a pótadó, házadé, általános keresetiadó. tár
sulatiadó és tantiémadó után kivetendő nyilvános betegápo
lási és gyermekgondozási pótadó kulcsát az 1940. évre vál
tozatlanul 16 százalékban.

kávéházam eladnám. pestszenterzsétef tele
fon 347-877.

Dnuarirtnnnv 8yáb ruszni, pincebogár. R U V d r ir i l iy iU l  hangya és hasonló fér
gek b i z t o s  ö l ő s z e r e  a F l u b ó .

Gyártje és forgalomba hozza;
V i l l á n y i  J ó z s e f

..Aeroson" műszaki és vegyiip. ri üzeme 
Budapest Vili . Rákmzi-tér 10. sz. Telefon: 130—186.

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

T e le fo n :*  141— 985.



KÁVÉSOK LAPJA

Alapiitatott 1865. évben

H E N N E F E L D
jégszekrénygyár

Bniapesf. III., Ó utca 6. Telelői: l : í ! S : «
Szab jégszekrények, sörkimérő készü
lékek, autóm- elektromos hűtőszekré

nyek és hűtőkamrák
Címre ü g ye ln i: csak Ó utca 6. sz.

Jéghütéses és 
önműködő e l e k t r o m o s  
f ag y l a l t ké  s z i  t ó g é 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

IP*!

a Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, v ili., 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 rna. — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas áraikat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kávé 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére.
Telefon : 139-277 Saját pőrkölde.

If j. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

Márványból
épületburkolást, 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: 1-378-49.

Berkovits
papirérugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY IGNÁC p ln cu fu ls ia ru lé sl 
cikkük raktára  

BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.
Ajánlja duaan felszerelt raktárát, u, m .: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, psrafadugók, címkék stb. T. 141-515

V ö r ö s r é z  és vasedény ónozások
Alumínium és Rozsdamentes
ecéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t t  l i t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon : 3á0-744.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
szAraz vegytlsztltés és festés

Budapest V11-, Klauzál utca 8- Telefon 138*559
Az ország legnagyebb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mesási rendszer.

U ic d e & s to t
a líáuhoU £apiá&ati!

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VI I I ,  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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