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Emlékezteti
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?
Augusztus 20-ig be kell küldeni az augusztus 15-én ér
vényben volt állapokat az Árellenőrzés Országos Kormány
biztosához,
Augusztus 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben
levő kávéházak vigalmi adója.
Augusztus 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből
levont kereseti-, külön- éb rokkantellátási adó.
Szeptember 2-án és 3-án d. e. 10— 1 között tartatnak
meg az 1940— 1941. évre szóló utólagos tanonciskolái beiratások.
Szeptember 5-én kezdődik, a tanonciskola 1940—1941.
tanéve.
Szeptember 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzhtbér
első részlete.
Szeptember 5.ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi
ni kir. Pénzügyigazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok.
akiknek 1939. évi október 8-án készletük volt és ez egészben,
vagy részben megvan.

Budapest, IH l ., Rákóczi u i 4.

______________________
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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 ipartestület irodájában.
Szeptember 6-ig megfizetendő a vigalmi adólcözósségber.
nem lévő kávéházak vigalmi adója.
Szeptember 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni szeptember h av i forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.
Szeptember 15-ig fizetik a fényűzést adót azok, akik
nem tagjai az adóközösségnek.

Szent István napja
BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS
TEJCSARNOK R. T.
Telefon: 14-62*65.
350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör
nyékén
.K Ö ZPO N TI* néven
a kiváló minőségű ismert
PA SZTŐ RÖ ZÖ TT kanna
é« nalack te je t

HABTEJSZINT k AVÉTEJ
SZINT. TEJFELT,
PA SZTŐ R Ö ZÖ TT
CSIM EGEVAJAT YOGHURTÓT
KRÉM SAJTOT stb.

Sürgönyeim : Köztej.
TEJIVÓ CSARNOKOK:
IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet téri kioszk
V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krl.32.
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII.

Károly

Pünkösdfürdő

Király ut 3/c.

Eleső szent, királyunk névünnepe már századok óta nem
csak egyházi ünnep, hanem egyszersmind legrégibb nemzeti
ünnepünk is.
Az aggódások éb reménykedések közt hánykódó nemzet
ajkán különösen a sorsterhes esztendőkben de sokszor hang
zott el a szívből fakadó ének:
„Hol vagy István király,
Téged magyar kiván.“
A Szent István centennárium óta a Szer.t István! gon
dolat jelképes kifejezőjévé tette augusztus húszadikát ék a
Szent Jobb körmenetén most már felvidéki és kárpátaljai
visszatért testvéreink velünk együtt lilik meg e nagy napot.
Nagy napja és nagy hete a Szent István nap es hét
különösen a főváros vendéglátó Iparosainak _ls. nemcsak
egyetemleges nemzett szempontbé|l, hnlnem azért Is, mert
ez a nap és ez a hét Idegenforgalmunknak Is nagy napja
és nagy hete.
A fővárosi vendéglátó iparok és Így mi budapesti ká
vésok Is mindig becsülettel tettünk eleget azon kötelezett**-
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Salgó gőzm osógyár
és ffehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés.
V I, Vörösmarty ucca 54.
—
Ölesé árak

Mosás lágyiiott vízben
Pontos kiszolgálás
Telefon: 116-285

H m íU á x l i s

étte rm i a b t e s z a k
fehér és színes kivitelben,
SzinytifíMnatas. UeUC a fa a s z a k
a legszebb mintákoan
legelőnyösebben beszerezhetők
KOLLIN TESTVÉREK textilnagykereskedő cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5.
Telefon: 1-892 92.
Síinknek, hogy n nagy vendégjárás idején ország-világ előtt
ne csak helyt álljunk, hanem azon voltunk, hogy a Szent
István-napi külföldi vendégeink
a világ minden tájékára
vigyék el jó hírünket, nevünket.
Az idén ismét sorsterhes napokat élünk Szent Islvánhetében. Ha aggódva is, de mégis remény teljesebben zendiil
meg ajkainkon, mint liusz esztendő óta valaha, a Szent Jobb
himnusza:
Öh, dicsőséges Szent Jobb-kéz,
Melyet magyar óhajtva néz.
Jövel István király! És eljüvend a Felvidék, a K árpát
alja és a Csonkaország magyarsága. És ha ezldén az Euró
pa felett elvonuló vérzivatarok idején nem is látogatnak
el hozzánk oly nagyszámban az idegenek, eltekintve a baráti
hatalmak országainak magyar barátaitól,
annál népesebb
a hazai zarándokok csoportja.
Az idei Szent István-heti Írország i
utasforgalom na
gyobbnak Ígérkezik az eddigieknél és mégis a fővárosi ven
déglátó iparok aggódva várják ezen egyébként örvendetes
fellendülést, mert, ha eddigi hagyományainkhoz hiven aka
runk helytállani és a vendégjárás
követelményeinek úgy
akarunk eleget tenni, mint a multHart, az súlyos anyagi vesz
teséget jelent. Mindennek az ára emelkedett, de a vendég
látó ipari árak még mindig ázol: a rögzített árak, melyek
a múlt esztendő augusztus 26-át. voltak érvényben. így két.

ségek közt hányódunk ml kávésok is. aggódunk a magunk
leherbiróképeSségünk összeroppanásától félve megkötött hely
zetünkben, de reménykedünk ti felsőbb és mértékadó ténye
zők belátásában, hogy ezen áldozatainkat javunkra Írják és
lehetővé teszik, hogy ml is maradéktalanul, aggodalmak nél
kül örvendezzünk a Szent Istvánkor a fővárosba zarándo
koló százezerelcnelc és lehetővé teszik, hogy e százezrek is
elvihessék haza az ország minden zugába
vendéglátásunk
jó hirét-nevét, ami egy a főváros jó hírnevével. Ez nagyban
emelné a Szent István-heti belországi utasforgalmat, a
Szent István-napi ünnep külső fényét is és még nagyobb
tömegeket vonzana a fővárosba.

A

feniosaöömunkaközi

b e iö tiö

SZENT
ISTVÁN
CSALÁDI SÖR
1l/í literes
zárt palackokban

Kőhányii Polgári S trflid e
gyártmánya

ip á d

m u n kások

felmondása
A most kiadott 3780__1940. M. E. számú rendelet in
tézkedik a közönséges munkát lényegesen meghaladó munka,
kört betültő ipari alkalmazottak jogviszonyáról és végkielé
gítéséről
A rendelet azokra terjed ki, akik az 1884. évi X V II.
te. és az ezt kiegészítő törvények rendelkezései alá eső ipari
üzletben, üzemben vagy vállalatban mint üzletvezetők vagy
rendszerint legalább tiz vagy öt alkalmazott munkáját irá
nyító vezetők vannak alkalmazásban. Ezeknek az alkalm a
zottaltnak felmondási ideje hat hét, két évi vagy ezt megha
ladó szolgálati idő után pedig három hónap.
Ha az alkalmazottat fontosabb teendőkkel megbízott
iparos segédnek kell tekinteni, felmondási ideje három hó
nap, két évi, vagy ezt meghaladó szolgálati Idő után Iliit
hónap,
A rendelet szerint ezeket az alkalmazottakat, ha mun
kaadójuknál legalább öt évig állottak szolgálatban, végkielé
gítés illeti meg.
A rendelet május 30-án lépett életbe.
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Vlctória dessert

különlegességek húsz illéres eladása leg
jobb minőségben ízléses adjusztálásokban,
Kérjen árajánlatot Victdria csokoládégyár.
Budapest, XIII. Fóthi-ut 34.
Telefon: 292—554.
H u s io n K té v c s cég !

Hik&tex-hÚHaséfyUtt is kapható.

A méz legmagasabb
árának megállapítása
Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa 16.320—1940,
Á, K. szánni rendeletével a méz legmagasabb árát állapí
totta meg. A rendelet szerint Budapesten és környékén a
következő árak érvényesek julius hó 7-től kezdve:
Termelők által felszámítható
legmagasabb ár viszont
eladók részére történő eladásnál ab feladóállomás 1.60 P.
Termelők által felszámítható legmagasabb ár fogyasz
tók részére 5 kg. vagy annál kisebb tételekben történő el
adás esetén ab termelő lakása vagy telephelye 2 pengő.
Budapesti nagykereskedő ár 50 kg vagy ennél nagyobb
tételen történő eladás, esetén, házhoz szállítva 2.02 pengő.
Budapesti nagykereskedői ár 50 kg-nál kisebb tételben
történő eladás setén, házhoz szállítva 2.06 pengő.
Budapesti kiskereskedői eladási ár ab kiskereskedő üz
lete 2.40 pengő.
Ezekben az árakban már a forgalmiadó is benne van.

1Ö21-I897

Jó

termés esetén biztosítva van
Közép-Europa cukorellátása

A cukorjegyrendszer bevezetésével kapcsolatban nálunk
az a téves felfogás alakult ki, mintha a magyar cukorter
melés újabban nem volna elegendő a belső szükséglet ellá
tására s ezért van szükség a fogyasztás korlátozására. Ez
a felfogás egyáltalán nem helytálló, mert a magyar cukortermelés normális körülmények között teljesen fedezi a szük
ségletet, sőt még exportfölösleg is marad. A fogyasztás
ugyan tavaly mintegy 40 százalékkal emelkedett, de a meg-

%n e’PP' a józan életn ek, az észszerű
és e g ész ség e s táp lálkozásn ak e g y ik
n a g y elő h a rco sa volt. Ő a d ta nekünk
a kivá ló és e g észség es n é p k á v é t, a
líneippmalátakáVÉ-f. M inden e g y e s cso 
m ag iránta való n a g y ra b ecsü lé sb ő l,
a z ő k é p m á s a i és a lá írá sá t v is e li
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Schillinger Anna bX
Telefon 121-385.

Aqua vitae és egyéb likőrkülön
legességek, főzelék és gyümölcskonzervek
növekedett szükségletet is kelégltheti
a termelés, ha azt
észszerűen osztják be és inegakadályozák az indokolatlan
árufellmlmozást.
A cukorrépával bevetett terület átlaga 1934— 1938. kö
zött 39.000 hektárt tett ki, 1939-ben 52.000 hektárra növe
kedett a Felvidék visszacsatolása utján.
Tavaly növelték
mintegy 30 százalékkal a cukorrépa átvételi árát, de a
munkabérek is emelkedtek, úgyhogy a bevetett terület gya
rapodása nem volt olyan nagy, ahogy várható lett volna az
ái-emelés után. Ugyanis ezévben 53.000 hektárt vetettek be
cukorrépával, tehát csak 1 százalékkal többet, mint az elő
ző esztendőben. Jövőre, valószínűleg lényegesen nagyobb lesz
a répa vetésterülete.

Az ország legrégibb

VöreMnarlhy-utca 47b
modernül

berendezeil

gözmosodája

■ t űzhe l ye k,

V e n d é g lő 1 k á l y h á k
szakszerű javítása és cserélése jótállással¥ü zt i e1 v s z a n a t ó r i u ni Karpfenstein u 31

Hivatalos irész
Felhívjuk Kartársaiuk figyelmét i f. évi aug. 14-én kiktildött körlevelünkre, melyben a tejszín (kávétejszin, habtejszin,
tejszínhab) kiszolgáltatási tilalmáról értesítettük kartársainUat

H

1 R

E K

Romániában a cukorrépával bevetett terület 1934—
1938. között 36.000 hektárt, 1939-ben 53.000 hektárra, 1940bén pedig 55,000 hektárra növekedett. Az emelkedés az elő
ző évhez képetet 5 százalékot, az átlaghoz viszonyítva 55
százalékot tett ki A vetésterület legnagyobb mértékben. 60
százalékkal, Jugoszláviában emelték, ahol a répával bevetett
leriilet a 23.000 hektáros 1934— 38-1 átlagról 1939-ben 46
ezer hektárra és 1940-Len 60.000 hektárra növekedett. Az
emelkedés az előző évhez viszonyítva 30 százalék, az átlag
hoz viszonyítva pedig 153 százalék. Bulgáriában 1934._38.
között csak 7000 hektár volt cukorrépával bevetve, a beve
tett terület 1939-ben 11.000, 1940-ben pedig 16.000 hektárra
növekedett A többlet 37. illetve 123 százalék. Törökország
ban az 1934— 38. évi időszak alatt 25.000 hektár volt be
vetve cukorrépával, 1939-ben 37.000 hektár és 1940-ben
ugyanennyi, tehát ez az egyetlen Uéllceleteurópai állam, ahol
a fejlődés terén stagnáeió mutatkozik.
Szlovákiában 1939ben 11.000 és 1930-ben 20.000 hektár volt cukorrépával be
vetve, a növekedés tehát 30 százalékot tett ki.

Petróleum kiszolgáltatása.
A főváros illetékes osztályának értesítése szerint, azok
a kartársak,
akik petróleumát Igényelnek, Illetőleg arra
szükségük van, forduljanak lpartestülctünkliöz, ahol megfe
lelő igénybejelentési lapon szükségletüket jelentsék be. ame
lyet aztán testületünk az illetékes hatósághoz fog továb
bítani.

A helyzet most úgy áll, hogy Magyarország, Románia,
Jugoszlávia, Bulgária és Szlovákia fedezhetik saját termé
sükkel szükségletüket, Görögország behozatali szükséglete évi
700.000 mázsa, Törökország importiszükséglete pedig 100—
200.000 mázsa. Az ellátás terén tehát nem lesznek kompli
kációk, sőt jó termés esetén nem csekély kiviteli fölöslegre
is lehet Számítani, legalább is annyira, amennyi fedezi a gö
rög és török szükségletet.
(U j Gazdaság.)

Kristálycukor kiutalás.
ismételten figyelmeztetjük Kartársainkat, hogy remé
nyünk van arra, hogy a cukorJegy elszámolás alá nem tarlozó befőzési és főzési célokra szolgáló kristálycukrot fog a
m. kir. pénzügyminisztérium kiutalni. ÍEvégből kérdőiveket
bocsátottunk ki, ezeken kurtársnink igényüket Jelentsék be.
Mindenki saját érdekét szolgálja, ha a kérdőívet haladékta
lanul visszajutja hozzánk.

jCincié- hűtőgéppel
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák,
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. K érjen díjm en
tes árajánlatot a m agyarországi ve
zérképviselettől :

Dca&eü fe c e n o ok i. ty íp ív w n ítm ’ilc p t y y y áca

U ü tify fy iW s tá fy a :

B u d o pe s t, Vili,
Telefon: 132—606.

Baross-u. 75.

Személyi hírek.
Mészáros Győző ipartestületünk elnöke szabadságáról
visszatért és a testület ügyelnek vezetését átvette.
Katonai szolgálnttétel.
Közöljük, hogy Ipartestületünk főjegyzője, dr.
Havas
Nándor, folyó évi julius hó 23-án katonai szolgálatra be
vonult.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Árszabályozási
közleményei.
Tekintettel az Árellenőrzés Országos Kormány!) ztosa
által kibocsátott rendeletek nagy fontosságára, a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara elhatározta, hogy az árszabá-

Büllárdaszfalok

e la d á s a .

Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük

A lpakka, üveg, és p o rcellánáru em blámával is lgolcsőbban.

Frled Zsfgmond és Fia.
VI.. K irilf u. 44. le l. 121-134. Ktflcsaazés!
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Ajánlok mindennemű ilveg, porcellán és
zom ánc edényeket legelőnyösebb árakon.
Gács edénybolt. Állandó edénykölcsönzés.
Budapest, Vili, Or ucca 4.

Telefon: 33-66-44.

B
lyozasl rendeleteket, amelyeket eddig a kamara havonként
megjelenő hivatalos lapjakon, a Kamarai Közlönyben tett
közzé, külön hetilapban jelenteti meg. A hetilap elme:
Árszabályozási Közlemények, terjedelme 8 oldal. A közlöny
■cl se száma a a gusztus 15-én jelenik meg dr. Puky Ferenc
kamarai s. titkár szerkesztésében. A lap előfizetési ára 24
pengő. Egyes szám ára 50 fillér, Előfizetéseket a kamara
irodája (V. Szettere utca 6.) fogad el.

Kávéház, mulató,
kabaré
céljára
a l k a l m a s helyiség, m u l a t ó - n e g y e d b e n ,
teljes inventárral

bérbeadó.

É r d e k l ő d n i lehet: 1 2 5 — 600. szóimon.

Szakképzettségek jegyzékének összeállifása.
A Budapesi Kereskedelmi és Iparkamara a kereskede
lem- és közlekedésügyi. továbbá az ipnrügyi minisztérium
felkérésére elvállalta
a Központi Statisztikai Hivatal szá
mára az egyes szakmakon belül az összes különleges szak
tevékenységek u. n. szál;foglalkozások összeállítását. A ha
talmas méretű munka kettős célt szolgált. Egyrészt az elké
szítendő szakképzettségi jegyzék
alapján végzi majd el a
Központi Statisztikai Hivatal az 1940. évi foglalkozási sta
tisztikai felvételt, másrészt a szakminlsztéramok ennek az
összeállításnak figyelembevételével látják el rendkívüli álla
pot idején az ipari üzemeket megfelelő szakképzettséggel
rendelkező egyénekkel. A nagyszabású munkálat előkészíté
sét a kamara már megkezdte.
A burgonya ellátás zavartalanná tétele ügyében a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara felterjesztéssel fordult
a kereskedelemügyi minszterhez.
Az emlékirat vázolta a burgonyagazdálkodás helyzetét
cs az ellátással kapcsolatban —
különösen fővárosi vonat
kozásban — tapasztalt nehézségeket. Ezek elhárítására in
dítványozza a kamara, hogy a burgonya értékesítésével meg
bízott szerv bizonyos irányelvek alapján működjék, különösképen hasson oda, hogy a felhozatalban tapasztalt igen nagy,
úgyszólván érthetetlen és káros kihatású ingadozások meg
szűnjenek.
A téli szállítási kidsések ellensúlyozására gondoskodjék
a burgonya értékesítés szerve megfelelő nagyságú burgonya
készletek raktáron tartásáról.
A Magyar Klr. Növénytermeié si Hivatal eddig sike
resnek bizonyult vetőmag akcióját lehetőleg az eddiginél szé
lesebb keretekre terjessze ki, hogy ezáltal a termlés a fo
kozódó minőségi igényeknek megfelelhessen. Végül a felter
jesztés felhívja a kormány figyelmét annak fontosságára,
hogy a burgonya ára és a takarmány ára közötti egyensúly
fennmaradjon, mert ha az egyensúly a burgonya hátrányára
eltolódik, akkor nagymennyiségű olyan burgonya kerülhet
feletetésre, amely különben ipari és esetleg fogyasztási célo
kat is szolgálhatott volna.

Dm «
sváb ruszni, pincebogár.
I t U V u l i n i i p U Í hangya és hasonló fér
gek b i z t o s ő l ő s * e r e Q F l u b ó .
Gyárija éi forgalomba hozza;

Vi l l á nyi

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével
készül az első nagyvonalú kézművesipari statisztika.
Az iparügyi miniszter a vidéki kisiparosság helyzetének
feltárása céljából szociográfiai eszközökkel végrehajtandó
reprezentatív statisztikai adatfelvételt kdszit elő az 1940.
évre. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tevékenyen köz
reműködött a kérdőíveken ícflteendo/ kérdések összeállításában.
Az Iparügyi miniszter megöl zásából a kamara jelentős mér
tékben befövik a nn* hivatalos szakemberek bevonásával is
készülő statisztikai adatfelvételeknél. Az iparügyi miniszter
által tervbevett és a kamarák utján végrehajtandó adatfel
vétel úgy k e r e s z t__ mint hosszmetszetében a társadalmi,
néprajzi és munkaviszonyokat, valamint kisipari, termelési

1939

1839
1 0 0 ív *

BRRUN LIKÓR-BRRNBY
MÁRIA TERÉZIR-BRRNDY
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..Aerosan'’ műszaki és vegyiip ri üzeme
Budapest Vili.. Róksczi-tér 10. sz.
Telefon; 130— 186.

Kávások figyelm ébe!
N ik k e le té s és chrom ozás az 54 éve
fennálló Kem enes Géza cégnél eszközölhető
Bpest, Bókái János ucca 22.

Tel.: 144—846.
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adatokat cs teljesítőképességet Is felölelő első nagyszabású
kézművesipari statisztika lesz.
Egy hasznos könyv.
Az Athenaeum kiadásában a napokban jelent meg egy
kiváló ipari és kereskedelmi szakkönyv, a „Vendéglátó és
Italnlérő Iparosok Kézikönyve'*. A szerzők, -— magasrangti
miniszteriális tisztviselők,
elsőrendű
szakemberek. Azzal,
hogy a könyvben lexikonszerűen, tehát a kezelés megkönnyitcs* végett ábécé soiTendben összegyűjtötték a szakmára vo
natkozó összes hatályban levő rendészeti szabályokat, elvi
jelentőségű határozatokat ás felsőbirósági döntvényeket, tel
jesen újszerű munkát végeztek. Ezzel páratlan hasznára lesz
nek az érdekelteknek, akik e könyvekben kitűnő segítőtársat

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V ili., József

terű.

38.

ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy

kávékb an 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, ItGgy 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 kávé
beszerzésüknél anna elsőrendű minőségére,
fokozottabban ügyeljenek

T e le fo n : 139—277

Ifi.

Saját p ó rkö ld e.

Grünwaid H ó r
Ferenc József rakpart 6.

1’elefon :

183 439- — Ü v e g

tanácsadójukat lelik meg.
Ugyancsak az Athemaeum kiadásában jelent meg dr.
Dorosy Dezső leír, Ítélőtábla! bíró, az uzsorablróság elnöké
nek és szerzőtársainak tollából az ..Árdrágítás, Árszabályo
zás. Árkormánybiztosság” c. népszerűén megírt kiváló könyv.
E, ma égetően aktuális témát talán senki sem ismerheti szak
szerűbben, autentikusabban, mint a szerzők, akik müvükben
biztos Útmutatót adnak a gyáripar, a nagyvállalatok, az Ipa
ros és kereskedőtáreadalom részére cs értékes olvasmányt,
tanulmányt nyújtanak-a jogélet tényezőinek, Mindkét könyv
ára egyenként 3.— pengő és megrendelhetők a Jegyzőárva.
házl Kereskedelmi Rt.-nál, Bpest.. üllői ut 31.
A vidéki vendéglátó Üzemelt árainak megállapítása.
Hozzánk érkezett kérdésekre közöljük, hogy a vidéki
vendéglátó üzemek áraikat csak akkor emelhetik, ha azt az
Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa megengedte. Evégből
a törvényhatóság első tisztviselője
(alispán, polgármester)
utján terjesszék elő kéréseiket a Kormánybiztossághoz. Úgy
tudjuk, hogy vannak helyek, almi a kávé feloldási Illetéké
nek ügyében sem történt döntés. Kívánatos, hogy ezeket a
kérdéseket az elsősorban érdekeltek szorgalmazzák.

Vörösréz és vasedény ónozésok I
Alumínium és Rozsdamentes j
acéledények borszűrök, ótalakifás és
javítások

G l o b l t f

István

;

Réz és ffémmüves üzeme
_______________ Telefon : 330 744.________________ ;

Hattyú gőzmosó

kölcsönző vállalat

I

száraz vegytisztités és festés
Budapest Vll . Klauzál utca 8-

Telefon 138 559

Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül
berendezve I Legkíméletesebb mosási rerdszer.

p o r c e l l á in

Márványból

1

ppüle! burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden
színben a legolcsóbb árban készít
1K r o n e m e r D A v i d
márványipari üzeme
EJudipest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok
Telefon: 1 378 é9

Berkovifs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

Budapest,

VII. Sip utca 4.
Telefon: 142—531.

1n a g y

ig n

Ac

Felelős kiadó: DR. GAÁL EN DRE.
Lakása: Budapest, V III., Rökk Szilárd-u. 31.

B U D A PEST. V II., K A R O LY K Ö RÚ T 9 .
>Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u. m .: borszivattyuk,
zürőgépek, palackok, psrafadugók,címkék stb. T. 141-515

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája
Budapest, VII., Kaainczy-utca 5.
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