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

Szeptember 2-án és 3-án d. e. 10—1 között tartatnak 
meg az 1940—1941. évre szóló utólagos tanonciskola! beiratá
sol*.

Szeptember 5-én kezdődik a tanonciskola 1940—1941.
tanéve,

Szeptember 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér 
első részlete.

Szeptember 5.ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
ni kir. Pénziigyigazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok. 
akiknek 1939, évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

Szeptember 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközősségber. 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni szeptember havi forgalmi és fényezési adóátalányuknt.

Szeptember 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösséfnek.

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 
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é« palack leljit
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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

dudapéti, I/ II., RáUóvzi ut 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 ipar
testület Irodájában.

Szeptember 20-ig be kell küldeni a szeptember 15-én 
érvényben volt árlapokat az Ávellenőrzés Országos Kor
mánybiztosához.

Szeptember 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi évfolyama. 
Tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes rendeleteket. Ár* 
3 pengő. — Megszerezhető az ipnrtestület ii-odájában.

Egy év
Augusztus 26-án múlt egy éve annaK, hogy az Árellen

őrzés Országos Kormánybiztosa a kávéházak árait rögzítet
te. Ez idő óta igen elenyésző számú esetekben engedtetett 
meg az, hogy a bekövetkezett ármelések és drágulások a kö
zönségre áthárittassanak.

Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanebben az Időben szá
mos más iparcikk ára is rögzlttetelt, úgy, hogy pilla-atnyl- 
lng úgy látszott, hogy a gazdasági élet válaozásal állandó 
árak alapján fognak lebonyolítnttni.

Ha ez a feltevés valóra vált volna, nagyobb gazdasági 
hatásait alig éreztük volna meg, bármily súlyosak a rend
kívüli idők okozta fokozottabb terhek és az adott keretek 
között igyekeztünk volna exisztendánkat fenntartani.

Sajnos azonban, az állandó árak által megkövetelt ál
landó árképző tényezők nem mnradtak ugyanazon a az ints®.
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A nyersanyagok árának megállapítása, még ha formailag 
meg is történt, a gyakorlatban nem volt érezhető. A maxi
mált áru nyersanyagok a forgalomból eltűntek és csak a 
legnagyobb nehézségek árán szerezhetők meg. Kétségtelen, 
hogy részben az időjárás okozta rendkívüli forgalmi akadá* 
l.vok, utóbb pedig a világpolitikai események okozta forgal
mi és gazdasági korlátozások bénították meg az árucsere 
normális menetét,

így részben legális, másrészt illegális okok folytán, drá
gult meg üzletvitelünk és nekünk összekötött kézzel kellett 
néznünk helyzetünk romlását. Augusztus 26. óta árainkon 
csalt akkor változtattunk. — amikor a m, klr, pénzügymi
nisztérium bevezette a kávé, a tea 200 százalékos pótlékát. 
Eltekintve attól, hogy ez anyagok zárolása és az illeték meg. 
állapítása hetekig tartott cg egyes üzletek forgalmát telje
sen megbénította, a kivetett illeték terhét az engedélyezett

S a lg ó  g ő z m o s ó g y á r
és f e h é r n e m íik ö lc s ö i iz ö

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

áremelés nem fedezte teljes mértékben. A helyzet tehát úgy 
változott, hogy nagyobb tőkebefektetés mellett természeteseií 
a bruttó haszonkulcs kisebb lolt.

A helyzetet még jobban lerontotta az, hogy a közönség 
a megdrágult kávé és tea helyett tojásfogyasztásra tért át, 
melynek ára eddig nem Ismert magasságra emelkedett. 26— 
28—30 fillért fizettünk azért a tojásért, amelyet a legjobb 
esetben ugyanennyiért, de rendszerint jóval olcsóbban tud
tunk csak eladni. Előterjesztéseink egymásután kerültek aa 
Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa elé, azonban ezek 
egyetlen egyszer sem intézteitek el kedvező mértékben.

És tovább emelkedett a hús, a zsír és egyéb termékek 
ára, sőt a tej is és számos más cikké. Nekünk pedig válto
zatlan árak mellett kellett azokat tovább adnunk.

Ez év májusában a forgalmi adónak 33 százalékos eme
lését kaptuk meg. Pontos és hitelesen ellenőrzött számítások
kal kimutattuk, hogy a forgalmi adóemelés magában véve 
2-15 százalékot, a szorosabb értelemben vett kávéházi cik
keké kereken 6 százalékot tett ki. Az u, n. meleg konyha 
cikkeinek áremelkedése pedig ennél jóval nagyobb.

A lefolytatott tárgyalások eredményekéi) már beértük 
volna egy 6 százalékos emeléssel, amelyet a legllletékesebb 
tényezők Is jogosnak és méltányosnak láttak, azonban ez a 
kérésünk is — állítólag magasabb szempontokra való te
kintetből —• nem teljesült.

A cukorrendelet korlátozására való tekintettel pedig 
fel-felmerült az a kívánság, hogy a kisebb mennyiségben 
megszabott cukoradagok értékét, — amelyek átlagosan 1 fil
lért tett ki adagonként — tudják be; sőt a legutóbbi napok
ban elrendelt tejszinkorlátozásnál azokban az üzletekben, 
ahol a habot. Illetőleg haboskávét külön számították; ez az 
árleszállítás voltakép meg is történt.

Amikor a tavasszal az elutasítás indokai iránt érdek
lődtünk; azt a választ kaptuk, hogy „a zöldfőzelék olcsóbb 
lett.” A szigorú értelemben vett kávéházi forgalomban » 
főzelék árának szerepe nincsen, ahol pedig vendéglői kony
ha van, ott is aránylag kis letel, mely a többi cikk áremel
kedését egyáltalában nem ellensúlyozza.

Hogy pedig az időközben életbelépett egyéb korlátozá
sok (hústalan napok különböző formál, cukor és zslradago- 
lás, tejszinkorlátozás) nem válik üzleteink forgalmának ja 
vára, bizonyítani és részletezni nem szükséges.

Rendkívüli időket élünk, nagy események előtt állunk, 
amelyek bekövetkezésekor a magyar gazdasági életnek is 
meg kell tennie a magáét. Mindig azt mondják, hogy a ma
gyar vendéglátó Jpaj-rn nagy feliadatok várnak. Hogyan álljon 
helyt magáért ez a leromlott, lerongylolt Ipar, mely egy év

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

mával is lgolcsóbban.

Frled Zslgmond és Fia.
VI., iürálv u 44. lei. 123-134. Sslcsisaiés!
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óta tehetetlenül kénytelen nézni azt. hogy helyzete minden 
órával válságosabbá válik.

Úgy véljük, hogy egy év elmúltán elérkezett az ideje 
annak, hogy ha már a rögzítés elve nem oldható fel, leg
alább is a mai viszonyoknak megfelelő árak lépjenek életbe!

N yaraltatási akció
A Főpineérek Országos Egyesülete és Óvadék Szövetke

zete csillaghegyi üdülőtelepéin f. é. szeptember hó 1-étől 30- 
áig három turnusban — 1— 10, 11—20, 21—30 között — tel
jesen ingyen nyaraltat olyan öreg kávésokat, vendéglősöket, 
főpincéreket és felszolgálókat, akik erre rászorulnak. Kérvé
nyeket kizárólag írásban a Főpincérek Országos Egyesülete 
üdülőtelep alap bizottságának (VII. Erzsébet-körut 44.) kell 
beküldeni.

A cukorváltójegyek
beszolgáltatása tárgyában felhívjuk t, kartársainkat, hogy 
a beszolgáltatott cukorváltójegyeket olvassák meg pontosan, 
mert aki hiányosan szolgálatja be azokat, az ellen az illeté
kes ügyosztály megteszi a feljelentést, A nagyobb boríték
ban beszolgáltatott váltócukorjegyeket százanként kell cso
magolni, tehát pl. az ötszázas borítékba öt százas csomag 
teendő.

T ö b b  m u n k a k ö r b e n  f o g l a l k o z t a t o t t a k  
m u n k a b é r e

Az a munkavállaló, akit munkaadója több munkakörben 
foglalkoztat, ha az egyes munkakörökben foglalkoztatás idő
tartama kétséget kizáróan és pontosan meg nem állapiiható, 
az általa ellátott annak a munkakörnek munkabérére tarthat 
igényt, amelyre magasabb munkabér van megállapítva. 
(20.402— 1940. K. K. M.)

és  eg észséges táplálkozásnak egyik  
nagy előharcosa  volt. Ő ad ta  nekünk 
a  kiváló és  egészséges n ép k á v é t , a  
Kneipp malátakávÉ -t. Minden egyes cso
m ag  iránta való nagyrabecsü lésből, 
az  ő k é p m á s á t  és  a lá írását viseli.

9
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fy & c k w L frd t-$ ite '
Aqua vitae és egyéb likörkülőn- 
legességeky főzelék és gyümölcs-  

konzervek

I M P E R I A L  F Ü G E K Á V É
legjobb kóvéizeailő- | Kérje mindenütt | 
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, XI-,

F o g a d d  stb. i p a r i  k is e g í tő  m n n k a v á l*  
la lő k  le g k is e b b  m u n k a b é r e

A 22.794—1939 KKM. szám alatt megerősített határo
zat (K, É, 1939. cvf. 355, oldal) hatálya alá tartozó az a 
munkavállaló, akit munkaadója hetenként csak három mun
kanapon foglalkoztat, a kisegítő munkavállalók csoportjába 
tartozik és mint ilyennek az általa ellátott munkakörre néz
ve megállapított legkisebb hetibér egynegyed részét kell 
egy-egy napra, mint legkisebb napibért fizetni, (20.404— 1940.

M.)

Gyárszerü ipar gyakorlására szóló iparigazolvány birto
kában az ipart kézműves jellegű iparűzés keretei között 
gyakorolni nem lehet. (11,949—1940, Ip. M.)

Túlmunka d íjazása
", Pihenőnapon végzett munka.

Egy vendéglőben alkalmazóit kézilány szabadnapokkal 
kapcsolatos kereseti igényét a munkaadója ellen Indított 
perben az elsőfokú bíróság elutasította. Ezt a döntést a bu
dapesti kir. törvényszék, mint felebbezésl bíróság 15. Pí, 
2673—1940.--8. szánni, végső fokon hozott Ítéletével a kö
vetkezők szerint változtatta meg:

A kir. törvényszék megítélendőnek lalált 32 szabadnapra 
32 pengő járandóságot felperes részére, — napi egy pengő 
bért véve alapul,

Schillinger Anna Bu dap estü l. kér I
Telefon 121-385. VörSímarthy-utca 47b
Az crszéglegiegibb modernül berendezel! gözmosodája

O fner Márfon tojásnagykereskedö
(Springut Henrik utóda)

Szamos budapesti káv éh áz  étterem, és vendéglő  
állan dó szá lliló ja

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

hogy a törvényhozás a rendelkezést ilyen parancsoló tarta
lommal hozta meg, ellenkező esetben éppen az a helyzet 
állana elő, hogy a függőségi viszony folytán alárendelt hely
zetben levő munkavállaló ezen állapotát a munkaadó korlá
tozás és anyagi következmények nélkül kihasználhatná,

A rendelet tartalmából kitűnik az, hogy a legkisebb 
munkabért megállapító rendelkezések alapján fizetendő bé
rek ellenértékét csak az a munka képezheti, amit a munka- 
vállaló a legkisebb munkabéreket megállapító rendeletben 
megbatározott munkaidő alatt végez.

Ezért mondja ki a rendelet 5. §-a, hogy túlmunkának 
kell tekinteni mindazt a munkát, amit a munkavállaló a 
meghatározott munkaidőn túl végzett. A dolog természeté
ből folyik pedig az, amit egyébként a rendelet 9, § -áruik 
2- bekezdésében, illetve 5. $-ában foglalt rendelkezések is 
alátámasztanak, ami szerint azt a munkát, amit a mun
kavállaló a pihenő napján végzett, csak túlmunkának lehet 
és kell minősíteni. Ezt a rendelet 9. §-ának 3. bekezdése 
szerinti módon kell díjazni.

Felperes a szabadnapon végzett munkájáért egyszeies 
díjazást már kapott, a kiegyenlítetlen, őt megillető kétsze
res díjazás másik részét jogosan Igényelheti.

Ezen az almion a kir. törvényszék, tekintettel arra a 
nem vitás tényállásra, miszerint a felperes a 9, §. 1. bekez
dése szerint előirt teljes pihenőnapokat nem kapta meg, az 
ezen napokra járó túlmunka dijazasat, amit a kir. törvény
szék a rendelet 5. §-a alapján a fentiek szerint körülírt 
módon és alapon állapított meg, — megítélendőnek találta.

A leventefoglalkoztatás 
id ejére fizeten d ő  

m unkabérek
mert a 34.500—1938. KKM. szánni rendelet (KÉ, 1938. 

évf- 967 old.) szerint a munkaadó köteles az ezen rendelet
ben felsorolt szemléyzetnek hetimként 24 órás szabadnapot 
adni. A rendelet szerint az alperesi üzemnél a pihenő napot 
megváltani nem lehet,

A kir. törvényszék megítélése szerint, amennyiben a 
munkavállaló a pihenő napon nem kapja meg, akár a mun
kaadó ténye, akár a saját elhatározásából is a szabadnapot, 
az ezen idő alatt végzett munka meghaladja azt a munka
időt, amire a hivatkozott rendelet értelmében a munkavál
laló kötelezve van, illetőleg, amit a munkaadó a rendelet 
alapján jogszerűen követelhet. Ebben a vonatkozásban tehát 
a munkaadó még azt sem hozhatja fel sikeresen, hogy saját 
elhatározásából nem vetle igénybe a neki járó pihenő na
pot, mert a rendelet 9. §-ának 1. bekezdése parancsolólag 
rendelkezik, éspedig a munkaadóval szemben. A munkaadó 
és munkavállaló közötti függőségi viszony indokolja azt,

E  tárgyban a m, kir. Iparügyi miniszter 18.657—1940 
II. Ip, M. szám alatt a következő rendeletet bocsátotta ki: 

1. A leventeköteles ifjú munkaidejét munka, vagy szol- 
gálaladója — az egyébként fennálló jogszabályok korlátái 
között — úgy oszthatja Irt, hogy a leventeköteles Ifjú a ren
des heti leventekiképzés miatt a munka- vagy szolgalatadó 
gazdaságában, vállalatában, üzletében, üzemében stb. meg
állapított munkaidőből ne mulasszon.

A munkaidőnek ilyen beosztását korlátozhatják pl. íl 
irórára vonatkozó azok a rendelkezések, amelyek nem on- 
:,lik meg, hogy az alkalmazottat a zárvatartás ideje alatt 
iglalkoztassák, vagy a gyermekek és fiatalkorúak éjiéit 
iglalkoztatását tiltó szabályok. Abban az cselben is azon- 
m ha ilyen korlátozó szabály a munkavállalóra nem ^ o - 
itkozlk, az egyébként éjjel (este 9 órától reggel 5 óráig) 
un foglalkoztatott munkavállaló munkaidejét a leventeki-
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E l i s m e r t e n  a l e a i o b b

F I U M E I  erévé, tea
FIMUEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG 

Köipont; V. Gresham-palota. Telefon; 185-93?.

Vlctórla dessert
különlegességek húsz illéres eladása lég- 
jobb minőségben ízléses adjusztálásokban,

n ri r r ! ^ a*ot Viefdria csokoládégyár.Budanesi, XIII. Fúíhi-ut 34. Telefon: 292—554.
H uszon»févi>s cég!

képzésre tekintettel a munka- vagy szolgálatadó nem oszt- 
hatja be úgy, hogy annak éjjel is kelljen munkát végeznie.

„Megállapított munkaidő” alatt azt a munkaidőt kell 
érteni, amely a munka- vagy szolgálatadó gazdaságában, vál
lalatában, üzletében, stb. az ott Irányadó munkafeltételek 
{szolgálati szerződés) szerint van megállapítva a leventeköte
les ifjúra és a vele együtt hasonló munkakört betöltő többi 
alkalmazottra nézve, A jogszabály szerint megengedett leg
hosszabb munkaidőt tehát csak abban az esetben szabad az 
előző bekezdésekben foglaltak alkalmazásában ..megállapított 
munkaidő*1 alatt érteni, ha az említett munkafeltételek sze
rint a leventeköteles ifjúra és a vele együtt hasonló mun
kakört betöltő többi alkalmazottra ez van valóságos munka
időként megállapítva.

bekezdésében foglalt rendelkezés pedig a munka- vagy szol
gálatadónak azt a cselekményét leventeköteles munkavállaló
ját leventokötelezet.tségének teljesítésében szándékosan aka
dályozza, kötelezettségének teljesítése miatt hátránnyal sújt
ja , vagy alkalmazásából elbocsátja, kihágásnak minősiti és 
két hónapig terjedhető elzárással rendeli büntetni. E  kihá
gások elbírálása a rendőri büntetőbirósgok (harmadfokon a 
m. kir. belügyminisztériumban szervezett Kiliágási Tanács) 
hatáskörébe tartozik-

H Í R E K
2. Ha a munka- vagy szolgálatadó akár az egyébként 

fennálló jogszabályok korlátúira tekintettel, akár saját el
határozásából a leventeköteles ifjú munkaidejét úgy oszt
ja  be, hogy az alkalmazott a megállapított munkaidőből a 
rendes heti leventekiképzésben való részvétel miatt mulaszt, 
a  munkaadó az alkalmazottnak a mulasztás tartamára is 
köteles bért fizetni, tehát az alkalmazott heti, havi, vagy 
napi bércből ezen a cimen semmit sem vonhat le, órabérét 
vagy teljesítménybér esetében — átlagos órabéi keresőiét a 
mulasztott időre is köteles megfizetni.

A dolog természeténél fogva ezek a rendelkezések csak 
azokra fiz alkalmazottakra vonatkoznak, akik huzamosabb 
Ideig, mégpedig legalább egy hétig, ugyanannál a munka - 
vagy szolgálatadónál teljesítenek szolgálatot, nem vonatkoz
nak tehát például az egyeket napra felfogadott napszámosra

3. A munkaadó vagy szolgálatadó, aki az előbbiekben
foglalt rendelkezések ellenére, illetőleg meghatározásokkal 
össze nem egyeztethetem leveuteköteles munkavállalójának
munkaidejét fi többi hasonló munkakört betöltő alkalmazott 
munkaidejénél rövidebi) Időben állapítja meg ói ennek kő- 
votkeztében az ilyen alkalmazottja részére kevesebb bért 
fizet, avagy, aki fi leventeköteles munkavállalóját a levente
ki képzősre tekintetett, é jje l foglalkoztatja vagy pedig aki 
úgy osztja be a leventeköteles ifjú munkaidejét, hogy az 
abból a leventekiképzés miatt mulaszt, de az Így elmulasz
tott időre járó munkabért nem fizeti meg teljes egészében, 

.ezeknek a cselekményeknek már csak egyikével is olyan cse
lekményt követ el, hogy emiatt, mint leventeköteles alkal
mazottját hátránnyal sújtó munkaadó büntetőjogilag felelős
ségre vonható. A honvédelemről szóló 1939:11. te. 11. §- 
ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint ugyanis 
n munkaadónak a leventekötelezettség teljesítésére kellő sza
badidőt kell a leventeköteles részére engednie, s fi levente- 
kötelezettség teljesítése miatt a leventekötelest 
hátránnyal sujtai, a munkából vagy szolgálatból 
elbocsátania nem szabad. Az említett törvény 172. §. (1)

Az iparűzési jog elvonása Iparnak bérlő utján gyakorlá
sa miatt az 1922:XII. te. 39. és 127. 8. a) pontja alapján 
folyamatba tett kihágás! ügyben a Kiliágási Tanács 1901—• 
1940. kih. szám alatt hozott Ítéletével a másodfokú Ítéletnek 
azt a rendelkezését, mely terhelttől az Iparigazolványt két 
két év tartamára bevonni rendelte, megsemmisítette és az 
Iratokat az iparűzést jog elvonásának kérdésében való hatá
rozathozatal céljából az elsőfokú iparhatósághoz átteni ren
delte. Az iparigazolvány elvonásának hatálytalanítása az 
1936:VII. te. 19. 8-nak rendelkezésein alapult. Ennek n tör- 
vény.szakasznak negyedik bekezdése ugyanis az iparűzési jog 
elvonását kifejezetten az iparhatóság hatáskörébe utalja.

Szabadidő engedélyezése és a lulniunkadijfizetés. A ke
reskedelem- és közlekedésügyi miniszter 7534—1940. számú 
elvi jelentőségű döntése értelmében a munkaidőre vonatkozó 
rendelkezések nem értelmezhetők akként, mintha a munka
adó tulmunkndijfizetési kötelezettsége alól szabadulna abban 
az esetben, ha alkalmazottjának a tulniunteidij kifizetése he
lyett a fizetendő tulmunkadij összegének megfelelő szabad
időt engedélyez, — Ellenkező felfogás a miniszter elvi dön
tésié értelmében ellentétben állana a vonatkozó rendelettel, 
amely a megenegedett leghosszabb munkaidő szempontjából az 
egyik hétről a másikra munkaórák átvitelét csak korlátozott 
mértékben engedi meg, Így lehetővé teszi ugyan, hogy az 
egyik héten elmulasztott munkaórákat a közvetlenül követ
kező héten pótolják, ellenben nem teszi lehetővé, hogy az 
egyik héten teljesített túlórák díjazására vonatkozó Igény 
utólagosan a következő héten eszközölt munkaóra-megtakari- 
tás utján elégittessék ki. — Az ellenkező felfogás továbbá

CELITÜL a tö ltetes beíőzöhártya
s á r g a  t a s a k b a n
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nem volna összeegyeztethető — mondja a miniszter határo
zata — a legkisebb munkabérek tekintetében elfoglalt azzal 
az állásponttal sem, hogy ha a munkabérhatározat időbért 
állapio meg, úgy az alkalmazottnak legalább is a határozat
ban megállapított időegységre eső teljes munkabérre van igé
nye, még akkor is. ha az időegységnek csak egy része alatt 
volt foglalkoztatva. ( I ’l. a havi bérrel foglalkoztatott keres
kedősegéd munkabéréből nem lehet levonni azon a elmen, 
hogy az illető n munkaadó elhatározásából a maximálisnál 
néhány órával vagy nappal kevesebbet dolgozott.)

A  Kávások áruforgalmi
Budapest, Vili., József Pírt. 33.

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 kávé 
beszerzésüknél anna elsőrendű minőségére, 

fokozottabban ügyeljenek

Telefon : 139-277 Saját pőrkőlde.

Ifj. GrUnwaSd Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY IGNÁC cikkek rá k i Ara
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivaltyuk, 
•zürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T. 141-515

M  k ü t í f y é p f i d
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

D cabek Tu í h c  aki. Qty-

t y y á c a  U u i6 ^ é f>  ö & z t á f y a  :

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

SIDOI vegyitermékek gyára R,-T.
i, Budapest, XlV, Cserei-u 14.
“  Telefon: 2-966-86. 2-9ij8-94 I

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

javítások
G l o b l t f  I s t v á n

Réz és fémmttves üzeme
Telefon: 330-744.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Iloffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti


	17



