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Emlékeztető
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

,  November 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér első 
részlete,

. November 5-ig tartoznak bejelenteni a székest i 'árosi 
m klr. Pénzügy igazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok. 
akiknek 1039, évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

November 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

November 7-én- d. u. 1 órakor adóközösségi közgyűlés 
az ipartestiilet tanácstermében.

November 8-ig be kell jelenteni a liszt, bab. borsó kész
letekbe) az előző hónapban történt változásokat.

November 10-ig tartoznak h í odóközösség tagjai megfő 
zetni november havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

November 15-ig fizetik a fényűzést adót azok, ultik neui 
tagjai az adóközösségnek.

November 20-ig be kell küldeni a november 15"én 
érvényben volt árlapokat az Árellenőrzés Országos Kor
mánybiztosához.
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November 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

Minden hétfő, kedd, péntek, hústalan nap, szerdán 
borjúhús nem szolgálható fel.

Megjelent a
Kávésip&ri Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anynga. Kapható az ipar
testület Irodájában.

Meahivó.
A Budapesti Kávésok Fényüzési és Forgalmi adólcözös- 

sége f. é. november 7-én (pénteken) déli 1 órakor az 
Ipartestiilet tanácstermében közgyűlést tart, amelyre az ndó- 
lrözösségek tagjait meghívja.

Budapest, 1940. november 1.
Dr. Havas Nándor s. k.. Mészáros Győző s. k„

főtitkár. elnök.

II helyzet — számokban
Kevés a helyünk, nem tudunk a ma problémáival rész-* 

letesen foglalkozni. Néhány szám fekszik előttünk: tíz külön
böző üzlet néhány adata, ezek is világosan mutatják, hánya
dán állunk. Ezek az adatok sem teljesek, mini hogy csak az 
1939. év első kilenc és az 1940-es év kilenc hónapjának ada
tait mutatják. De ezek a számok beszélnek és sokat monda
nak.

E számok szerint ogy-<'gy kávéház átlagos bruttó for
galma az 1939. évbon 161.600,

1940. évben 182.200 po'ngő volt. Nagyszerű, a bevé
telek 12.8 százalékkal emelkedtek. Úgy látszik nincs baj!

De — és ez a szomorú ..de’1! Míg a múlt évben egy-egy 
kávéház anyagkiadása 67.544 P. tehát a bevételek 41.7 
százaléka volt. az idén 93.780 P, vagyis 51.5 százalékot tett 
ki. ami 23.5 százalékos többletkiadást jelcint. Amig tehát a 
bevételek 12.8 százalékkal emelkedtek, árura és nyersanyag
ra majdnem ennek dupláját költöttük. Tehát mégis baj van.



2 KÁVÉSOK LAPJA

TIVOLI MUSTÁR
Tomató ketsup, Wochesferschire sauce és az 

összes konzerv különlegességeket gyártja •'TIVOLI KONZERVGYÁR
BUDAPEST. 72.

E l i s m e r t e n  a l e g j o b bj F I (J M E S kávé, tea
FIMUEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG  

; Központ V, Gresham-palota Telefon; 185 — 939.

Íriszen csak ahhoz, hogy az anyagdiffereneiát behozzuk, ke
reken 10.000 pengővel többet kellett volna Üzletenként, be
vennünk. Rezsitöbbletekről pedig ne beszeljünk.

Főcikkünk a kávé. Ennek forgalmi adatai is igen érde
kesek. Ha egy kg. pörkölt kávé árát 1930. évben 10 pengőre 
vesszük, egy kávéház e elmen átlag 1366 kg-ért 13.660 pe|n- 
fiőt adott ki. 1940.ben ennek a kávénak az ára 30 pengő 
volt, amiből csak 1088.5 kg-t. — tehát 20 százalékkal keve
sebbet dolgoztunk fel. de ennek ára 32.655 pengő volt. tehát 
több mint két és félszer annyi, mint az előző évben. Mig 
1939-ben az anyagköltségekben a kávé csak 8.4 százalékkal, 
egyéb áruk 31.3 százalékkal szerepelnek, 1940-ben a kávé
ra 17.9 százalék, a többi árura 33.6 százalék esik, ami a 
többi áruk áremelkedését tekintetbevéve azt jelenti, hogy 
jóval kövesebb árut dolgoztunk fel, tehát forgalmunk kisebb 
volt és a látszólagos bevételemelkedés csupán a nyersanyag
árak emelkedését mutatja

Ezt bizonyítják a személyzeti kiadások is, amelyek 1939- 
Ixjn átlag üzemenként 22.183 pengőt, 1940-ben 24.271 pengőt 
teltek. Ezek a tételek a bevételekhez viszonyítva 1939-ban 
13.7 százalékra, 1940-ben 13.8 százalékra rúgtak, tehát alig 
változtak. Tény azonban, hogy a bruttó bevételek emelkedése 
folytán a személyzet százalékos keresete (15 százalék) 
24.240 pengőről 27.330 pengőre — tehát ugyancsak a bevé
telek arányában — 12.8 százalékkal nőtt.

Ezek számok — ezek tények, amelyek bizonyítják, hogy 
a mai helyzet tarthatatlan.

Salgó gőzmosógyár
és fehérnemtikölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben
VI, Vörösmarty ucca 54, — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 114-286

Elöljáróság! ülés
1940. október 24.

Az októberi elöljáróság! ülés hangulatán és felszólalá
saiban a rendkívüli viszonyok és nehéz gazdasági helyzet 
képe tükröződött. Iparunk eljutott a teherbiróképes- 
ség legvégső határáig, jóformáit nap-nap mellett újabb, 
váratlan terhekkel kell számolnunk, viszont azoknak a való
ságos többletek arányában való áthárítására — rögzített 
áraink mellett — nincsen mód. Kérvényeinkre, eljárásunk
ra legfeljebb jóindulatú: megnyugtatást kapunk, történni
azonban nem történik semmi. Ez a helyzet olyan elkesere
dett felszólalásokra adott alkalmat,, aminőket testületünk 
falai között ritkán hullunk.

Az elöljáróság! ülésen résztvelttek: Mészáros Győző el
nök, dr. Kállay Albert szfv. főjegyző, iparhatósági biztos, 
Szabó Samu éte vitéz Berlha Gyula alelnökök, Proppcr Mál
lón főpénztáros. Bódé Adolf, Gál Arnold. Gebauter Bélái 
Grosz Ödön, Frewirth Jenő. Klauber József. Kroiner Pál, 
Kövessy Géza. Patat Lajos, Paulin Lajos, Steuer Lóránt, 
dr. Stransz Vilmos, Strasscr Béla, Ottó Dezső. Tarján Vil
mos, Tihaméry Kálmán, Weingniber László, elöljárósági 
tagok és számvizsgálók; dr. Ha\as Nándor főjegyző, jegyző- 
könyvvezető.

Mészáros Győző elnök az elöljáróság ülését megnyitotta; 
az ülés jegyzőkönyvének vezetésére főjegyzőt,, hitelesitéis- 
re Patat Lajos és Tarján Vilmos előljárósági tagokat je 
lölte ki, majd bejelentette, hogy az ülésről Bauer György és 
líass Béla elmaradásukat kimentették.

Napirend előtt elnök nvleg szeretettel üdvözölte Gál 
Arnoldot. testületünk nesztorát, aki most ünnepelte nyolcva
nadik születésnapját. Méltatta Gál Arnold sok évtizedes 
munkásságát, azokat az érdemeket, amelyeket e hosszú 
évek alatt ipartestületiink élén kiérdemelt. Javasolta, hogy 
xiz elöljáróság ebből az alkalomból az iiléís jegyzőkönyvében 
fejezze! ki örömét és mondjon köszönetét Gál Arnoldnalc ér
tékes' munkásságáért.

Az elöljáróság egyhangú lelkesedéssel hozzájárult elnök 
indítványához, ralié

Gál Arnold az üdvözlésért köszönetét mond cs a jókí
vánságokat szívből viszonozza.

Az 1940. szeptember 19-én tartott előljárósági ülés jegy
zőkönyve bemutattntott és megjegyzés nélkül helybenha- 
gyatott.

Főjegyző jelenti, hogy Trattner Pálné (Jókai u. 1.) 
Iparengedélyt nyert és a testület tagjai közé felvétetett.

Bejelentetett, hogy f. évi október 16-án Munkácsi József. 
Hergott Ferenc, Vértes Gyula, Sztruhárs János, Horváth Bélái 
Traszer Sándor, Puer Aulai, Fenyő Klára, Payer Mihály, 
Tónika József, Pápa Zoltánná, testületünk mestervizsgáié 
bizottsága előtt a mestervizsgát sikeresen letették.

A bejelentéseket az elöljáróság tudomásul vette.
Elnök felhívására főjegyző felolvasta a székesfőváros 

polgármesterének 1940. szeptember 9-én 59,406— 1940. XV.

Fried Zsigmond és Fia.
VI.. Bírálj H 44. Tel. 224-804.

Kávéházi berendezések,
B i l i  Iái r d o k f székek, 
porcellánáru felirat

tal Is, üvegáru.
K i l c s i i z é s  !
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CrémanfRosé 
Transylvanla sec

■ez., valamint szeptember 17-én 61.399—1940. XV. ü. o. sz. 
alatt kelt véghatározataib, amelyekkel a testület cvi közgyű
lésének határozatait elfogadta, jóváhagyta, úgyszintén az 
1940. évi költségvetést — egyes tételek módosításával — 
helybenhagyta. A véghatározatok szabályszerű határidőn át 
kifüggesztettek és igy további intézkedésre nem lévén szük
ség, tudomásul vétettek.

A búza, rozs, liszt, bab, borsó, lencse, stb. zárolására és
bejelentését ejlrendelő. 6530—1940. M. E. sz. rendeletet az 
elniökség a kartársakkal körlevélben Ismertette.

Az Ismertetés kapcsán elnök figyelmezteti azokat, akik
nek bejelentett készlete van, a csökkentést és' apadást min
den hó 8-ig tartozjnak —  a teistület Irodájában rendelkezésre 
álló —  levelezőlapokon bejelenteni.

A kristálycukor beszerzése tárgyában.
Elnök közli, hogy a nyár folyamán sikerült megállapod

ni a Central beszerzési szövetkezettel, hogy ez befőzési cé
lokra, az illetékes hatóságok engedélyével a cseh protekto
rátusból nagyobb mennyiségű kristálycukrot hoz be„ amely 
nem esik elszámolási kötelezettség alá. Felhívásunkra, kar
társaink olyan mennyiség kiutalását kérték, hogy az igény
léseket le kellett szállitanunk. így 120 q kristálycukrot kötöt
tünk le. amelyből 50 q-t az igénylők között arányosan szét
osztottunk, várva, hogy a még hátralévő 70 q. is rövidesen 
kiosztásra kerül. A székesfőváros polgármestere f. é. szep
tember 27-ón K.—1718— 1940. VIII. sz. a. közölte a m. kir. 
földmlvelcsügyi miniszter ur rendeletét, hogy a befőzési cu 
kor kiutalásának határideje lejárt és a cukor kiutalásához 
nem járul hozzá.

Bár a rendeletet tudomásul kell vennünk, mégis e ljá 
runk az lránt, hogy a föld nevelésügyi miniszter ur álláspont-

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
re d ő n y ö k
Pbschk# és Társa

I V, Mária Valéria ucca 10.
I  Telefon 182-041. Alapítási év 1886.

ját megváltoztassa, mert most Is vannak olyan gyümölcsfé
lék, amelyeket be lehet főzni, amire pedig ép a nyári cukor
hiány miatt nem volt módunk. Reméli, hogy ez az akció si
kerrel fog járni.

Ami a jövőt Illeti, arról értesült, hogy a főváros pol
gármestere előterjesztéssel fordult a minisztériumhoz és az 
javasolta, hogy a nehézkes s sok bonyodalomra alkalmat 
adó váltójegyrendszert szüntesse meg és a kávéházakat ré
szesítsek úgy, mint az előtt, megfelelő cukorellátásban. Re
méljük, hogy a minisztérium a székesfőváros javaslatát el
fogadja.

D'\ Slrausz Vilmos és Patat Lajos hozzászólásai után az 
elöljáróság elnök közléseit tudomásulvette.

Főjegyző' ismertette a m kir. minisztérium 7290—1940. 
M. E. sz. rendeletét, amely az ipari munkások bérének — f. 
évi október hó 5-től visszamenőleg — 7 százalékkal való fel.

és  egészséges táplálkozásnak egyik  
nagy előharcosa vo lt Ö adta nekünk  
a  kiváló és  egészséges n ép k á vé t, a  
finripp mattiakáWt-t. Minden egyes cso
m ag  iránta való nagyrabecsülésből, 
az  ő k é p m á s á t és a lá írásá t viseli.
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
IM PER IA L FOGEKJfcVÉ
legjobb kávémesitő. . I  Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FID ÉL és TÁRSA, Budapest, XI-,

emelését rendelte el. A rendelet egyes intézkedéseit a testü
let körlevélben közölte) tagjaival, a munka bértáblázatok át
dolgozása is megtörtént és azok néhány nap múlva a kar- 
társak rendelkezésére fognak állani.

E kérdéssel kapcsolatban1
Elnök jelenti, hogy agy a munkabéremeíéissel járó több

kiadás, valamint az anyag- és üzemköltségek megdrágulása 
folytán beállott tehertöbblet áthárítása céljából ismét eljárt 
az Árellenó'rzcs Országos Korniánybiztosságánál azzal a ké
réssel, hogy az árak felemelését most már engedjék meg, 
hiszen a mostani helyzet katasztrófára vezet. A kormánybiz
tosság illetékes tényezője nagy jóindulattal fogadta előter
jesztésünket és megígérte, hogy a kérés érdemleges elinté
zése iránt javaslatot fog tenni. Reméljük, hogy mihamarább 
■döntést kapunk ebben a hosszú idő óta húzódó ügyben,

Patat Rajos elnök eljárását helyesléssel veszi tudomásul, 
azonban úgy véli, hogy ma már. nem érhetjük be jóindulattal 
és biztató ígéretekkel. Négy hónapig teljesített katonai szol
gálatot, eleget tett hazafiul és állampolgári kötelezettségé
nek és hazatérve üzletét leromolva találta. Mindejn megdrá
gult., a beszerzés megnehezült, az üzemvitel szinte lehetetlen 
és mégis kénytelenek vagyunk a múlt évi árakkal dolgozni. 
Hogy az alkalmazottak helyzetének javításáról gondoskodás 
történik, helyes, de ki fogja ezeket a terheket viselni, ha 
a munkaadók összeomlanak. Ma már odajutottunk, hogy al
kalmazottaink anyagi helyzete jobb, mint a mienk. Fog
junk össze a vendéglős ipartestülettel, akik hasonló sorsban 
sínylődnek. Járjunk el sürgősen és együtt és ha nem érünk 
el hamarosan eredményt, a két testület vezetősége mondjon 
le, dokumentálva, hogy megfelelő hatósági támogatás híján 
képtelenek az ipar ügyeit vezetni. Kérjük árainknak régen 
esedékes revízióját.

Az elöljáróság nagy figyelemmel hallgatta végig Patat 
Lajos szomorú igazságokat tartalmazó felszólalását, majd

Mészáros Győző elnök kijelentette, hogy teljes mérték
ben magáévá teszi a felszólalásban foglaltakat. Érintkezésbe 
lép úgy a vendéglős ipartestület vezetőségével, mint az Ár- 
ellenőrzés Kormánybiztosságával, egyúttal felkérte dr Kállay 
Iparhatófeági biztos urat, hogy az elhangzottakat tolmácsol
ja  úgy az ipari ügyosztályt vezető tanácsnok urnák, vala
mint a polgármester ur Öméltóságának,

Grosz Ödön ugyancsak magáévá teszi Patat szavait.
Tarján Vilmos azt javasolja, hogy a testület küldött

séggel járjon el a polgármester urnái és kérje az ő segitsó- 
tégét és támogatását

Elnök arra kéri az iparhatóság! biztos urat., hogy le
gyen szives egy sürgős polgármesteri kihallgatást kieszkö
zölni,

dr, Kállay a hozzá Intézett kéréseknek készséggel fellel 
meg, tudja azt Is, hogy ezekkel a kérdésekkel a főváros ve
zetősége már foglalkozott Is, azonban ezek az ügyek más

Ofner Márton tojásnagykeresked
(Sprmgut Henrik utóda)

Szamos budapesti kávéház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI., Végvári Pál ucca !P, — Tel, : 122-9C

nagyfontolsságu problémákkal kapcsolatosak.
Az elöljáróság ezek után kimondotta, hogy a további 

intézkedéseket bizalommal megvárja.
Főjegyző bejelentette, hogy az Árellenőrzés Országos 

Kormánybiztosa a szeszes Italok (pálinkafélék) adagolási 
módját és árait kívánja ismerni és o célból adatgyűjtést 
rendelt el. A vonatkozó kérdéseket körlevélben fogjuk kar- 
társainkhoz intézni.

A székesfővárosi m. kir. államrendőrség Főkapitánya 
leiratban figyelmeztette testületünket arra, hogy egyes üze
mekben az ebek bevitelének szabályozására vonatkozó ren
delkezéseket nem tartják be. Az elnökség a főkapitányt ren
deletet körlevélben hozta a kartársak tudomására és a ren
delkezésekét tartalmazó plakátokat szerzett be.

Az elöljáróság a főkapitány! rendelet szigora betartására 
Utasítja tagjait.

Ugyancsak körlevélben hozattak a testület tagjainak tu
domására a hústalan napokra, vonatkozó módosító rendeletek.

Az elöljáróság a tett intézkedéseiket helyesli.
Grosz Ödön pannlszolja, hogy a főváros köztisztasági lii- 

vatala a szemét elfuvarozásáért külön szemét fuvarozási dijat 
számit. Minthogy a kávéházi szemét háztartási szemétnek 
tekintendő és nem ipari szemét, é dijak szedését mint te
kinthetjük jogosultnak. Ebben az ügyben felszólamlással 
élt, de a köztisztasági hivatal a felszólamlásnak nem adott 
helyet. Kéri a testületet ebben az ügyben járjon el.

Freiwirh Jenő felhívja a figyelmet arra, hogy a háztu
lajdonosok bérbevételük után 1.5 százalékos szemét fuvaro
zási illetéket fizetnek, amit természetesen bérlőikre háríta
nak át. Tudvalevő, hogy a kávóháznk általában véve nagy 
béreket fizetnek és Így az ezúton kifizetett illeték Is igen 
sok. Itt teliét kettős adóztatással állunk szemben.

Elnök ismeri a kérdést minden vonatkozásban és már 
foglalkozott vele Minthogy az egyéni felszólalások nem já r 
tak sikerrel, beadvánnyal fordul a polgármester úrhoz, akit 
arra kér, hogy ezt a kérdést a méltányosságnak megfelelő >n 
rendezze.

Bemutattatok a szakiskola tantestületének kérvénye, 
melyben a tanari óradijak felemelését kéri. Mini hogy ez a 
kérés csak megfelelő fedezet cselén teljesíthető, a kérdem 
ti fedezet megttllapitasp, illetőleg érdemi elintézés végett az 
elnökségnek adatott ki.

Elnök felhívja az elöljáróság é-; a tok illet tagjainak f i 
gyelmét arra a régebbi határozatra, hogy a trüttilot tagjai 
Újévi ajándékokat nem adnak, hanoin annak ellenértékét az 
ipar munkanélkülijei javára ajánlják fel. — A gyűjtést ez 
cvbdn is a szokásos módon megindítjuk, kéri a kartársakat, 
hogy a súlyos viszonyokban hozzák meg áldozatukat.

Az Ipartestliletek Országos Központjának közlése, mely
ben az alkalmazottak fizetéses szabadságának félbeszakltá- 
Ba esetére! az utazási kedvezmény igénybevételének módját 
közli bemutattatott és irattárba tétetett.

, lpíirtestületl munkaközvetitő szeptember havi mun.
hassagáról szóló kimutatás bemutattatott és irattárba té
tetett.

Több tárgy nem volt, elnök az elöljáróság ülését bere
kesztette.



KÁVÉSOK LAPJA 5

H Í R E K
Adóközösségi közgyűlés.

Az óv végének közeledtével aktuálissá válik az adókö
zösségnek az 1941. évre való megalakulása. Ennek elhatá
rozása és a szükséges felhatalmazás mdgadása végett az el
nökség mindkét (a fényüzési és forgalmi, valamint a vigal
mi) adóközösség tag jait f. 6. november 7-éu (pénteken) déli 
1 órára a testület tanácstermében tartandó közgyűlésre hívja 
egybe. Tekintettel a súlyos viszonyokra, az elnökség oly 
értelmit javaslatot terjeszt a közgyűlés elé, hogy az 1939. 
évről megőrzött tartalékokat már most ossza fel és térítse 
vissza az érdekelteknek.
A liszt, egyéb őrlemények, bab, borsó, lencse készletekben, 

beállott változások bejelentése.
A 6530—*1940. M. E  szama rendelet 5 §-a szerint az 

ezen rendelet életbelépte!ése (1940. szeptember 20 j  után a 
készletekben beálló változást, növekedést vagy csökkenést, 
minden hónap első és nyolcadik napja között kell bejelente
ni. A bejelentés céljaira szolgáló levelezőlapok testületünk 
Irodájában kaphatóle.
A munkabéreket, munkabérpótlékot és a törvényes levoná

sokat tartalmazó táblázatok elkészültek és testületünk iro
dájában db-kent 80 fii!, nyomtatási költség megtérítése1 elle
nében rendelkezésre állatiak. .......
Az ebeknek a kávéházakba való bevitelére

vonatkozó szabályokat tartalmazó, kifüggesztésre szolgáló 
pinkátok testületünk irodájában beszerezhetők.
Újévi ajándékok megváltása.

Mint minden évben, az idén Is a testület megindítja a 
munka nélkül lek segélyezését szolgáló gyűjtését. Kérjük a 
'testület tagjait, hogy úgy mint a múltban, ez évben Is támo
gassák a nemes ügyet.
Régi pesti dáridók.

címmel Bródy István a főváros művészi életének egyik 
kitűnősége megírta egy „letűnt világi regényét. Természe
tesen a könyv javarészt a régi pesti dáridók színhelyével, a 
pesti kávéházakkal foglalkozik. Nem mulaszthatjuk el, hogy 
erre az érdekes és kedves irodalmi munkára kartársaink 
figyelmét fel ne hívjuk, annál is inkább, mert szerző a ká
véházak ős mulatok iránti figyelmességből, külön fejezetből* 
közli az összes szórakozóhelyek telefonszámatt.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V ili., József krt. 38.

•ezúton közli igen tisztelt ügy fejeivel, hogy
kávákban és teákban

bár e cikkekben minden utál pótlás szüneteli, hosszú időre 
elégséges mennyiség fellett rendelkezik. A vállalat 
készletei kizárólag finom, nemes fajokból állanak, úgy* hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségeket 
tudunk adni.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága még a mos
tani nehéz időkben is liü marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 

.efcért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére figyeljenek.

T e le fo n ; 139—277__________ Saját pőrkófde.

Ifj. GrQnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439- — t)v e g  é s  p o r e e llá n

Kristály ásványos forrásvíz csak

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét- 
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. S ip  u t c a  4 .
Telefon: 223-891.

Uj telefon: 426—117.

jCincit UiUa$é\\pel
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dtakek Tcczhc old. y.ép.é&zmícn£U yíp- 
Qtyáca Uütogép o&'zbáty.a :

Budapest, Vili, Bókay János u. 8-10.
T elefon : 138—881.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, Vili*, Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Iloffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kaainczy-utca 5,

Szent Lukács védjeggyel eredeti
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A kávésipar beszerzési forrásai s
FRIED ZSIGM O NDísFIfl
VI., KIRÁLY UTCA 44.
Kávéházi berendezések. — Billiárdok 

! székek — porcellánáru felirattal is,
üvegáru,

! ! KÖLCSÖNZÉS ! !

224-804

G esztenyepüré uu»seni.iét
szerezze be

BÍRÓ MIHÁLY (Lakovics M. utóda viL 
lanyerőre berendezett üzemében: 

BUDAPEST V., TÁTRA UTCA 27l>.

291-580

Hattyú Gözmosó
és fehérnemű kölcsönző vállalat.
Az ország legnagyob gőzmosó üzeme. 
VIL. KLAUZÁL UTCA 8.

423 -750

Hennefeld R t .
Jégszekrények, automatikus elektromos 
hűtőkészülékek és fagylaltgépek. 

BUDAPEST, VI., ó UTCA 6. szám.

115—646
112—026

H asznált NATIONAL pénztárak
kaphatók a legrégibb speciális ellenőrző

pénztár javító üzemben 
JILEK  M. BÉLA

V., Honvéd u. 38 (Bejárat Rotbennere 
utcában. — ELADÁS! VÉTEL! CSERE! 

JAVÍTÁS! ... KARBANTARTÁS!

125-458

Kávésok Áruforgalmi Rt.
VIII., JÓZSEF KÖRÚT 38.

139-277

SZENT
ISTVÁN
CSALÁDI SÖR
T/i literes 
zárt palackokban

Elhinni Psliárl StrlOifle
gyóilmónyo

Városi iroda
141— 989

C s a k i s

D l f l T Í M K
KÁRTYÁT!

Telefon ; 426—117.

KimstSdter
Hirlapeló'f izietcsi iroda:

Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 10.

MOCZNIK L.
Édes ás francia mustár. —
Különféle savanyú konzervelc. 
BUDAPEST, V ili., ALFÖLDI U. 10.

)aschka és Társa
Alapítási óv: 1886.

kávéházak részére 
légfűtés és napellenző 

V., MÁRIA VALÉRIA UTCA 10.

KEKSZ— OSTYA

Wenner Alpacca Rt.
Ahmera és alpaccaeziist evőeszközük, tá

lalószerek, kávéházi és vendéglői 
berendezéseik.

BUDAPEST. V . HONVÉD UTCA 16.

Forduljon a

MAGYAR
TELEFON

AUTOMATA
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGHOZ

BUDAPEST, V.,, TÜKÖR UTCA 3. 
HA NYILVÁNOS PÉNZBEDOBÓS TE- 

TELEFONÁLLOMÁST AKAR 
FELSZERELTETN I.

Nincs kockázat! Nincs költség!
Nincs vitája senkivel! Csak haszna van!

225— 865

130— 886

Vend aglösók B e s z e r z ő  1 8 3 - 3 8 0  
C s o p o r t j a  R t .  3 8 4 - s is

IV . VÁMHÁZ KÖRÚT 8. 384 — 516

182— 041

Sütemény ;
185—263

Keksz
141— 985

119-633

110— 050

148—484
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