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

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

Julius 5-ig megfizetendő a II. negyedévi lizleíbár har
madik részlete.

Julius 5-ig befizetendő a beruházási hozzájárulás negyed
évi részlete.

Julius 5-ig fizetendő a családvédelmi pótlék járulék III. 
negyedévi részlete.

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

Julius 10-ig az adóközösség tagjai t n-fona'; m \gfi :o:ni 
június' havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

Julius 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Julius 20 ig tartoznak a vigalmi adóközösség taglal 
julius havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.
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Julius 20-ig be kell küldeni a julius 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos- Kormánybiztosához.

Julius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le 
vont kereseti-, külön és rokkantellátás! adó,

Julius 31-ig az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány
biztosához be kell jelenteni az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazottak személyében és munkakörében 
1940. junius 30-ig történt változásokat.
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.

El^áróságTülés
— 1940. junius 26.

Az ipurtesttilet elöljárósága első félévi munkásságát b ‘fe
jezte. Ez az első félév mozgalmas idők jegyében állott és 
előreláthatólag a légközelebbi jövő is hoz újabb —  meg újabb 
iparunkat közelről érintő, problémákat. Az elöljáróság! tagok 
érdeklődése meglehetősen élőnk volt, az ülésen sokan vettek 
részt

A megjelentek névsora a következő: Mészáros Győző elnök, 
Szabó Samu és vitéz Bertha Gyula alcluökök, Bodó Adolf, 
Bauer György, Freiwirth Jenő, Gebauer Béla. Grosz Ödön, 
Kass Béla, Kövessy Géza, Kreiner Pál, lvlauber József, Oltó 
Dezső, Patat Vilmos, Tihaméry Kálmán, Weingruber László 
elöljárósági tagok és számvizsgálók; dr. Havas Nándor fő
jegyző, Doné Ül Andor aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök az ülést d. u. 1 őrikor megnyi
totta. Bejelentette, hogy dr. Kálin,v Albert Iparii; biztos és 
Tarján Vilmos elöljáróság! tag elmaradásukat kimentették. 
Az ülés Jegyzőkönyvének hitelesítésére Bodó Adolfot és Stcucr 
Lórándot jelölte ki.
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Az 1940. május 28-án tartott elöljárósá^J ülés jegyző
könyvét az elöljáróság helybenhagyta.

A napirend következő pontja: Boros György, Tóth Ferenc 
és Tóth István segédvizsgát tett tanoncok fölszabadítása volt, 
akiket Mészáros Győző elnök buzdító szavak kíséretében segé
dekké avatott.

Fó'jegyző bemutatta az ipartestületi tanonciskola évi mun
kásságát tartalmazó értesítőt, valamint jelentést tett a f. é. 
junius 14-én megtartott sikeres évzáró vizsgáról. Az elöl
járóság az iskola igazgatójának és tanári karának köszönetét 
és elismerését fejezte ki.

Elnök jelentést tett az áremelés ügyéről. Ismételten el
járt az Árellenörzés Országos Kormánybiztosságánál, sürgette 
előterjesztésünk elintézését. Ez ügyben a végleges választ f. 
hó 27-re ígértek. Amennyiben ez a döntés nem volna kedvező 
reánk, felveti azt a kérdést, legalább az Árellenörzés Orszá
gos Kormánybiztosának! rádióbeszédében engedélyezett adó- 
átháritás jogával ne éljünk-e? Ez végeredményében 2 száza
lékot jelent, ami a jelen viszonyok között figyelemreméltó 
tetei.

Bauer György ebben a kérdésben előterjesztésünk végle
ges elintézésése után kíván határozni.

Patat Lajos feleslegeknek látja  a vitát, a 2 százalékos 
különbözeiét számítsuk fel a számlákban külön tételként.

Ottó Dezső a saecharin és cukorjegy bevezetésével járó 
zavarok folytán nem látja aktuálisnak ezt az intézkedést, 
bármennyire is jogosult és indokolt.

Grósz Ödöu a döntést meg akarja várni, ehhez képest 
intézkedjék az elnökség. A kávéházakra minimális fogyasz
tási tételek bevezetését kérelmezzük.

Bodó Adolf: a 2 százalékkal igényeink nincsenek kielé
gítve, viszont ennek érvényesítése úgy tüntetné fel a dolgot, 
mintha ezzel is beémők.

Weinginber László
vitéz Bertha Gyula osztják ezt a felfogást.
Elnök elfogadja a többség felfogásár, amely ezt az át

hárítást még Időelőttinek tartja. Véleménye szerint mindenki
nek joga van az adókülönbözet áthárítására, ebben az irány
ban a testület nem gyakorol befolyást.

Grosz Ödön a 2 százalék átszámítási módját teszi szóvá.
Bauter György felszólalása után 

■ Freiwirth Jenő egyelőre nein kíván az áthárítással élni. 
Vegyük fontolóra, hogy az áremelés meg nem engedése ese-
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ISTVÁN
CSALÁDI SÖR
11 a literes 
zűrt palackokban

Kőbányai Polgári Serffizde
gyártmánya

S a l g ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemtikölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vizben
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó áraki Telefon: 116-285

tén nem lohetne-e üzemköltségeink revíziója és a szolgálta
tások leszállítása utján mérlegünket egyensúlyba hozni_

Tihaméry Kálmán foglalkozni kíván a 2 százalék felszá
mításával, mert ez is üzemenként tekintélyes tételt jelent. 
Egyénenként ne csináljunk semmit, csak egyöntetűen a tes
tület értesítése és utasítása után. A minimális fogyasztási 
tételek bevezetését kívánatosnak véli.

Elnök a felszólalásokra válaszolva közli, hogy az üze
mekben való takarékoskodás szabad prédát jelentene a k<>n- 
Ivin í enciánok. Egyébként nekünk a közönséggel szemben kö
telezettségeink vannak. A minimális tételek bevezetésének 
megengedésére nézve van remény. A 2 százalék áthárítása 
iránt pedig kérelmünk elintézése után — egyöntetűen fog 
az elnöksg dönteni.

Főjegyző bemutatta az 1939 :IV. te rendelkezései folytán 
elvont dohányárusitasi engedélyeknek más személyek részére 
való megadása tekintetében kiadott miniszteri rendeletet, mely 
a testületi szaklapban már közöltéiért;. Tudomásul vétetett.

A cukorváltójegyek bevezetése tárgyában főjegyző Is
mertette a történteket. Úgy a székesfőváros illetékes osztá
lya, mint az érdekeltségek mindent elkövettek, hogy az eddi
gi rendszer megmaradjon, azonban a minisztérium nem volt 
hajlandó állásfoglalását megmásítani. Időközben eljártunk a 
saecharin forgalmának engedélyezése tárgyában, melyet a m. 
klr. pénzügyminisztérium időközben kiadott rendeletével csu
pán a kávébázaknak engedett meg. Folyamatban van as accha. 
rlnnak kis csomagokban való forgalomba huzata Iának elinté
zése. A váltójegyek bevezetése káoszt teremtett az egész Ipar
ban, a cukorfogyasztás egészben megállt. Saccharinlilány is 
mutatkozott, miután a készleteket egyszerre felvásárolták. 
Köszönettel tartozunk a 'szekesfovarosl ni. kir. p.nziigvigaz- 
gatóság illetékes osztályának, mely telefon kérésünkre azon
nal megfelelő mennyiségű saccharint bocsátott testületünk 
rendelkezésére. Ez ügyben körlevelet bocsátottunk ki. mely
ben kartácsainkat a saecharin nyilvántartásának kötelezett, 
ségére figyelmeztette.

Tihaméry Kálmán az egyes cikkekre nézve megállapított 
váltó jegyek ügyében szólal fel. azt főleg a tésztáknál soknalt 
tartja.

Elnök közli, hogy ezeket a tételeket szakmaközi értekez
let állapította meg, ezek a maximumok. Aki az illető cikke
ket kevesebb cukorral tudja elkészíteni, kevesebb váltéjegy* 
gyel is beérheti

Grosz Ödön a fagylaltkészítést teszi szóvá. Magunk nőm 
készíthetjük, mert cukrunk nincs és a közönség nem hallan
dó cukorjegyet adni. A cukrászok pedig csak régi vevőiket 
szolgálják ki.

Elnök: a cukorrendeletnek ez a legsúlyosabb része. A
vendéglőslparlestillettel együtt járunk el, hogy megfelelő

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

mával is Igolcsőbban. j

Frled Z slg m o n d  és Fia.
VI., Király n. 44. Tel. 129*134. Kölcsönzés!
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CrémanfRosé 
Transylvania sec

cukorkiutalás utján tegyék lehetővé a jegy nélküli fagylalt 
kiszolgáltatást

A padlóolaj használatát megtiltó rendeletét körlevélben 
közöltük. Tudomásul vétetett.

Főjegyző felhívta a testület tagjainak figyelmét az al
kalmazottak fizetéses szabadságának, valamint a tanoncok 
szabadságának megadására, valamint az alkalmazottakat ez 
alkalomból megillető vasúti kedvezményre.

Bemutattatott a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
junius 14-én 13.306—1940 sz értesítése, mely szerint a ka
mara elnöke az 1940, 1941. és 1942. évekre a mestervizsgáló 
bizottság elnökévé Szabó Samu alelnököt, alelnökévé vitéz 
Bertha Gyula alelnököt, tagjaivá Ottó Dezső és Kövessy Gé
zát nevezte ki. — Tudomásul vétetett.

A felirónők minősítése tárgyában benyújtott felterjesz
tésre a MABI megkiildötte a vonatkozó táblát ítéletet. Ezt 
az Ítéletet a főjegyző ismertettél, azzal, hogy a további lépé
seket a vendéglősipartestülettel és a kamarával együtt fog
juk megtenni.

A S C II K A  ÉS TÁ R SA
NAP- ÉS ESŐVÉDŐ
PONYVASZERKEZETEK

OYOPÍu AAATRA. Ai AtAh ASí TA# NílKÖL 
NAP- £3 V I lA llO  PONYVÁVAL

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

díjtalan költségvetés • olcsó Arák - elsőrendű munka-- • ■
MfEPCWCláXA 1

Bemutattatott a kereskedelmi és iparkamarának felhí
vása, melyben az élclmiszerhamisitások tárgyában kiadandó 
rendelettervezetre a testület véleményét kért és az a n a  adott 
válasz.

Az ipartestiilet munkaközvetítő f. é. május havi mun. 
kásságáról szóló jelentés felolvastatván, irattárba tétetetc.

Elnök felhívja a testület taarjai'c arra, hogy az ujjászer. 
vezett Neues Politisches Volksblattot, mely hazafias, nemzeti

1821-1897
Kneipp, a  józan életnek, 
az észszerű és egészsé
ges táplálkozásnak egyik  
nagy előharcosa volt. O 
adta  nekünk a  kiváló és  
egészséges n épkávét, a  
jó  Kneipp maldtakávÉ-t. Min
den egyes csom ag iránta 
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

IM P ER IA L  FÜ G EK Á V É
legjobb kávéizesilő- | Kérje mindenütt! 
Gyártja: D 1KK . FlDFL és TÁRSA. Budapest, IX.,

——— ad—  ——  T1W li l non— a ■ I nm i— —— m— —
szellemben szolgálja a liazal németajkú polgárság érdekelt, 
előfizetéseikkel támogassák

A m. kir. minisztérium a papírhulladékok beszolgáltatá
sát rendelte el. Ezt erre jogosított bizományosok veszik át. 
Minthogy ezért valami ellenének jár, kívánatos, hogy kar
társaink az eddig értéktelen papirost szolgátassák be. __
Elnök felhívja a kartársakat, hogy az ilyen beváltásokat 
jatnniki Jón.v Adolf bizományos utján eszközöljék, aki ezért 
házhoz leüld és annak értékét nyomban kiutalja.

A kereskedelmi minisztériumnak a gyüniölcspropagamla 
fokozása tárgyában kiadott felhívása tárgya Itatván,

Elnök rámutat a gyümölcs termelői árnak nagyságára és 
arra, hogy a cukorkorlátozások a fogyasztást teljesen meg* 
bénítják. A kávéházak csak príma minőségű árut használhat
nak, ezt áthárítani a jelen megkötöttség mellett nem lehet. 
— A választ ily értelemben fogjuk megadni.

Az elöljáróság elnök álláspontját magáévá tette.
A kereskedelmi és iparkamara

a) a kávé és kávépótszerek forgalma, valamint
b) a diétás élelmian.vagok forgalomhahozatala tárgyában 

kérte n testület véleményét.
Az ügyek elintézés végett az elnökségnek adattak.
Elnök ismerteti a közgyűlést megelőzőleg a kereskedelmi 

minisztériumban tartott értekezlet lefolyását, amelyen a mun
kavállalói érdekeltségeknek az óvadék, a főpincéri százalé
kok, a munkaruha és a munkaközvetítés tárgyában előter
jesztett panaszai és kérelmei tárgyaltalak A felhozott pa
naszokra kijelentettük hogy azokat kivizsgáljuk és a minisz
tériumnak jelentést teszünk.

A közlések helyesléssel vétettek tudomásul.
Végül elnök közli, hogy f. hó 25-én résztvetl a főpin

cérek Országos Egyesülete csillaghegyi üdülőtelepének meg
nyitásán. Nagy örömmel és elismeréssel emlékezik meg erről 
n szép intézményről. Saját részéről az ipartestület támogatá
sát Ígérte meg, minek folytán javasolja, hogy a testület, ágy- 
alapltvány elmén 1000 pengővel járuljon hozzá az üdülőtelep 
költségeihez. — A megfelelő fedezet iránt utóbb tesz javas
latot.

Az elöljáróság örömmel vette tudomásul elnök közlését 
és a javasolt ágyalapitványt r ,ogszavazta.

Több tárgy nem lévén, ok ük az elöljáróság ülésót bere
kesztette.

Á  z s id ó tö rv é n n y e l k a p c s o la t o s  
b e je le n t é s e k

Az 1939:IV. törvénycikk rendelkezései szerint nz értelmi
ségi alkalmazottak bejelentéseit, minden félévben meg kell 
tenni

Az 1940. első félévének lezártával ezeket a bejelentése
ket július 31-ig meg kell tenni.

Schillinger Anna Budap estü l. ífer
Telefon 121-385 Vörótmarthy-utca 47b
Az otszávlegt-égibb modernül berendezed gözmosodója |

O fner Hárfion tojásnagykereskedő
| (Springut Henrik utóda)

Szam os budapesti kávéház  étterem és vendéglő 
| állan dó szállítója

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

M á r v á n y  l a p o k
GÓTS EDE Bpesl. 7,, Légrády Károly u. 14.

Tel: 299 - 202

Arra figyelmeztetjük kartársainkat, hogy a V. U. 2. 
§-a szerint a zsidó alkalmazottaknál is az V. sz. min'a sze
rinti bejelentési Ívnél a reájuk vonatkozó adatokat pontösau 
ki kell tölteni.

Megjegyezzük, hogy az Értelmiségi Munkanélküliség kor- 
mámybiztosának értelmezése szerint a fő- cs flzetőpincírek 
bevallásánál azok keresetét nem a kereseti alapjául szolgáló 
polgármesteri átalányösszegekkel kell feltüntetni, hanoin a va
lóságos kereseti összegével, amely részben az illetők saját fel
jegyzései, részben az üzleti bevételek alapján állapítható 
meg.

A törvény rendelkezései szerint elbocsátásra kerülő al
kalmazottak tekintetében a szükséges Intézkedéseket mindén 
felszólítás bevárása nélküli a törvényben előirt határidők
nek megfelelően meg kell tenni.

Á  s a c c h a r in  k é s z le t e k  n y i lv á n 
t a r t á s a

A saccharin forgalmát engedélyező rendelet a készletek 
nyilvántartását Írja elő. — Hozzánk intézett kérdésekre kö
zöljük a saccharin nyilvántartás mintáját.
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E 1 i s m e r t e n  a l e g j o b b
F I UMEI kévé, tea

FIMUEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG
Központ; V, Gresham palota Telefon: 185—939.

H Főpincérek Országos Egyesülete csillaghegyi 
üdülőjének megnyitása

Június 25-6n avatta föl a F. 0. E  Ünneplés keretek kö
zött újonnan létesített csillaghegyi üdiilőelepét. Az ünnepsé
gen úgy a munkaadói, mint a munkavállalói érdekképvisele
tek képviselői a kedvezőtlen idő ellenére sokan jelentek meg.

Megjelent a kávésok ipartestiilce részéről Mészáros 
(Győző elnök, Bock Lajos, (Ír. Havas Nándor főjegyző, Donáth 
Andor aljegyző, a szállodás és vendéglős ipartestület részé
ből Bertha Gyula és Jakabos György, a genfi szövetség, a 
ífőportások egyesülete, a Jóbarátok körének képviselői.

A F. 0 . E. elnöksége: Liszievirz Károly e nők.
Szmrekovszky ügyvezető, Harsán.vi Károly tisztviselő először 
az épületet ék berendezését mutatták be a megjelenteknek, 
íikik nagy örömmel és elismeréssel látták ezt az igazán ko
moly szociális alkotást.

Majd Liszievicz elnök üdvözölte a megjelenteket és át
tolta n szót Szmrekovszky ügyvezető elnöknek, ki szép elő
adásban ismertette az üdülő alapításának történetét.

Ezután ügyvezető elnök felkérésére Mészáros Győző
Ipartestilleti elnök Igaz ölömét és a szociális munka Iránti
elismerését kifejezve, adta át az üdülőt rendeltetésének, __
bejelentve azt, hogy az üdülőhöz a budapesti kávésipaitestü- 
let 1000 pengős alapítvánnyal járul.

.Ezután egymásután szólaltak fel a megjelent érdekelt
ségek nevében: Lukács József, Zaharescu Sándor, Váry La
jos, Molnár Gyula, dr. Kilián Lászlód majd a házigazdaeg.ve- 
siilet részéről Heiehard György, Szmrekovszky vezetőségi ta
gok.

A társaság terített asztal mellett soká ünnepelte az ér
tékes, — valóban komoly munkát jelentő __ alapítást.

H Í R E K
Adóközösségi felebbezések. Az adóközösségi felebbezések 

tárgyalása f. é. július hó 4-én (csütörtök) délután 4 órakor 
kezdődik. Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy az idézésen 
megjelölt időpontban pontosan jelenjenek meg

Az ipartestületi iroda nyári munkarendje. Közöljük, hogy 
a nyári hónapok alatt a testületi iroda csak a délelőtti —  
cl. u. 2-ig tartó —  hivatalos órákban áll a felek rendelkezé

sére. Délutáni hivatalos óra nincsen. Szombatonként pedig 
az iroda déli 12 órakor fejezi be működését. Kérjük kartár. 
salukat szíveskedjenek ezt tudomásul venni.

A eukor-váltójegyek beküldéséhez szükséges borítékok 
.testületünk irodájában díjmentesen kaphatók.

Papírhulladékok beszolgáltatása. Felhívjuk kartácsaink 
figyelmét arra, hogy « i«, klr minisztérium a papírhulladé
kok (régi, vagy újságpapír) gyűjtését rendelte el és ennek 
az akciónak végrehajtását bizományosokra bízta. Felhívjuk 
knrtársalnkat arra, hog> Johoy Mihály ur n papírgyűjtést, 
mint megbízott bizományos végzi, azért házhoz küld és nn< 
hak árát nyomban kifizet',

A Neues Politiselies Vollisblntt, egyik legrégibb hazafias 
Irányú német nyelvű napilap. Kérjük kartársainkat, hogy azt 
előfizetéseikkel támogassák,

Uj Budapesti Útmutató. Érdekes kis könyvecskével sza
porodott a fővárosi bédekkerek száma. A Szállodai, Éttermi 
és Kávéházi Alkalmazottak Genfi Szövetsége propaganda 
osztálya kiadásában és Zaeharescu Sándor szerkesztésében 
Jelent meg Budapest nyáron elmen ez az üegenforgalmi ut- 
mutató, mely hivatva van larra, hogy a fővárosba érkező vi
déki látogatónak értékes segítője legyen a város forgatagá
ban. A könyv felöleli az összes látnivalókat, a mgenézendő 
épületeket és szobrokat, kirándulóhelyek egész sorát, vala
mint Budapest gyógyfürdőit, gyógyintézeteit, szórakozó és ven. 
déglátóiparl üzemeit,, egyszóval mindazt, amire az Ideérkező 
idegennek szüksége van.
ZWACK LIKÖRGYÁR elsőrangú gin-t, whisky-t, vermuthot, 
kész kocktailt és tokaji borból főzött Iírandyt (Konyak) hoz 
forgalomba,- amelyet bármely külföldi hasonló itallal egyen
értékűnek ajánl a kartársak figyelmébe. Fenti öt cikk sok 
külföldi márkánál még jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kér
jen kocktalf receptet! Kecskeméti baracknálinkája a legjobb 
a maga nemében, Unieuni versenyen kívül.

Ipari és közigazgatási ögyek
... A túlórákat csak akkor lehet felszámítani, ha arra a 
munkaadó utasítást adott. Ezt mondotta ki a budapesti köz
ponti klr. járásbíróság, mint munkaügyi biróság, egyik vég
ítéletében. Az Ítélet többek közt ezeket mondja: ,.A felpe
resek munkaidejét Is tartalmazó munkaidőrend ki volt füg
gesztve, azt tehát felperesek láthatták. Túlóráikat a szolgá
lati viszony tartama alatt be nem jelentették, már pedig a

STÚDIUM
dékó és irókréta

Gyártja I

Budapesti Kréta, M  J *
Kapható; Telefon; 156-351 és 189—423.

Budapesti Kávésok Áruforgalmi R-T
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munkaidő egyoldalú meghosszabbítására a munkavállaló nem 
jogosult. Felperesek még csak említést sem tettek erről a fi
zetésnél, ennélfogva utasítás nélkül végzett túlórákért díja
zást nem igényelhetnek. (P. XXII. 403—.949. 1939.)

Munkaügyi követelés egy év alatt elévül. A 3000— 1938. 
Ip, M. számú rendelet 25. &-a értelmében a követelést a 
megkárosításról való tudomásulvétel napjától számított egy 
év alatt kell óvényésitenl. Vagyis ez azt jelenti, hogy a 
munkás nem perelhet két vagy. három évre visszamenőleg, 
iinnrm csak attól a naptól számított egy éven belül, amikor 
tudomására jutott, hogy kevesebb bért kap, mint amennyi 
megilletné. Tehát a követelés sem terjedhet tovább, mint egy 
évre.

A legkisebb nmlnkabérek hatálya. A legkisebb munkabé- 
leket megállapító határozatokban megbatározott hetibérek 
—  ellenkező rendelkezés hiányában —  teljes összegükben 
fizetendők azokban az esetekben is, amikor a munkavállal3 
a szokásos munkaidőnél rövidéből munkaidőn át dolgozott. 
(64.838—1939. X III. Ip. M.)

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 
idői'e 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, hii marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhivjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
fokozottabban ügyeljenek kávé beszerzésüknél anna 
elsőrendű minőségére.

Telefon; 139-277 Saját pőrkőlde.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

jCinek kiÜ'ófréppd
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaitgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

DcabeU ftU H o  aUt. tyépészm écnöU  fyíp- 

t y i j á c a  U i t t f i p é p a s z t á l p a :

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

vegyitermékek gyára R,-T.
Bjdapest, XiV. 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 t  I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon s 330*744. !

a Hávéfiolc Ladában!'
NAGY IGNÁC c ik k ek  rak tá ra

BUDAPEST. V II., KÁROLY KÖRÚT 9.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m : borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, purafadugék, címkék stb. T. 141-515

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

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredetit
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