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November 20-ifí az. Árejlenőrzés Országos Kormány-
biztosához Iw kell küldeni a november 15-én érvényben volt 
árlapokat.

November 20-ifí befizetendő a vigalmi adóközüsségben 
.levő kávéházak vigalmi adója.

November 25-ig befizetendő a személyzet ill töményeiből 
levont kereseti, külön- és rokkantellátás! adó.

November 27-én (szódán) délután 1 órakor a testület 
tanácstermében elöljárósági ülés.

Decemlier 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi Uzletbér 
második részlete.

December 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m klr. Pénzügyigazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok. 
akiknek 1039, évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
-vagy részben megvan.

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

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TETCSARNOK R. T.

Telefon: 228-458. Sürgönyeim : Köztej.
----------------X  -----------------
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December 8-ig be kell jelenteni a liszt, bab, borsó kész
letekben az előző hónapokban történt változásokat.

December 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni december havi. forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

December 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Minden hétfő, kedd, péntek, hiistalan nap, szerdán 
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 november 27-én (szerdán) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.

Budapest, 1940. november 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző elnök

Bdóközösségi közgyűlés
1940. november 7.

Az év végének közeledtével — szokás szerint u.lra 
aktuálissá vált az a kérdés, hogy a kávés Ipartest illet tagjai 
kivánják-e a fennálló és eddig jól bevált adóközösségeknek 
további fenntartását, illetőleg e célból az illetékes hatósá
gokkal való tárgyalások megindítását.

Ez okból az adóközösségek' elnöksége — arra való te 
kintetlel, hogy a két adóközösség vezetősége és tagjai 
azonosak — közös közgyűlést hívott egybe, hogy ebben a 
ké rdésben döntsön.
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S a l g ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyi olt vízben 
VI, Vörösmart/ ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telef n : 116-286 j

A közgyűlésen a következők jelentek meg: Mészáros
Gjőzó elnök, vitéz Boriba Gyula nlelnök, Aíter Oszká1' Ba 
!ázs Sándor, Boek Lajos, Badó Adolf, Bliih Vilmos, Brett 
József, Boross Attila,. Fischer Ármin. Gál Anioltl. Gellert 
Ferenc, Fischer Mórné, Jovics Jenő. Gárdonyi Sándor. Klán- 
bér József, Kövessy Géza, Kras/.ner Menyhért. Koch Elemér. 
Lengyel Imre, Ma’all József, Ottó Dezső. Patát Lajos. Prop 
per Márton, Reiehmann József, Steiicr Lóránt. dr. Strausi 
Vilmos, Sugár Gyula. Slezák József. Sz&laniinlsa János 
Szmola Hugó, Tarján Vilmos, Tomim József. Vajda Sándor, 
Verhács József, adóközösségi tagok. dr. Havas Náador fő
titkár, mint. jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök a közgyűlést megnyitotta, A ha
tározat képességet megállapítva, a jegyzőkönyv hitele
sítésére Bodó Adolf és Tarján Vilmos tagokat jelölte ki. 
Ezután ismertette a közgyűlés célját, az adóközösségek eddigi 
munkáját és elsőnek azt a kérdést teszi fel. hogy

,,Kivánják_e az adóközösségek tagjai, hogy úgy a for
galmi és fényiizési, valamint a vigalmi adóközösséget az 
1941. évre is megújítsuk, illetőleg ez irányban a tárgyalásokat 
az elnökség megindítsa?”

A közgyűlés tagjai a feltett kérdésre egyhangn „igéid
nél válaszolak és meghatalmazták a vezetőségeket, hogy a 
tárgyalásokat kezdje meg.

Elnök előadja, hogy a kávésiparban működő adóközös
ségeknek két szervezete van, aiui kettős adminisztrációval és 
két vezetőség megválasztásával jár. Minthogy adminisztráliv 
szempontból ez a keltős szervezet amug.v is csak formai 
volt. indítványozza, hogy a két adóközösség egy alakulatba 
foglaltassák össze és egységesen intézze mindkét adó lero
vása ügyeit. E  végből n következő javaslatot terjeszti elő:

„A Budapesti Kávésok Fényiizési és Forgalmi Adó kö
zösségének, valamint a Budapesti Kávésok Vigalmi adókö
zösségének 1940. évi november hó 7-re egybehívott közgyű
lése elhatározza, hogy a két adóközösséget egységes szerve
zetben egyesíti, amely a „Budapesti Kávésok Ipartest.üiete

I Légfűtésekl
K á l y h á k
Légoltalm i
re d ő n y ö k
P ischká és T áasr
V, Mária V a lé ria  ucca 10.
Telefon 1 8 2 - 0 4 1 .  A lap ítási év  1888.

tagjainak adóközösségi csoportja,” címmel működik. Ilykép 
1941, évi január 1-től kezdve az adóközösségnek egy vezető
sége és egységes adminisztrációja lesz.“

A közgyűlés az előterjesztett javaslathoz egyhangúlag 
hozzájárult,

E  határozat meghozatala után.
Elnök emlékeztet arra. hogy a f. évi május 3-án tartott 

adóközösségi közgyűlésen az. egyik tag azt indítványozta, 
hogy az adóközösség az 1940, évre tartalékot ne szedjen. 
Ez indítvány akkor nem volt elfogadható. Most azonban, 

amikor az 1940. év vége) felé járunk és: az 1940. évre 
befolyt tartalék biztosítja a közösség teljesítőképességét, 
nincs akadálya annak, hogy tekintettel a súlyos gazdasági 
helyzetre, az 1939. évi tartalékot kartácsaink között felosz- 
szük.

Felolvastatja az 1939. évről szóló számadásokat, mely
ből kitűnik, hogy az adóközösségnek ebben az évben 124 
tagja volt. Az adóközösség kötelezettségeinek pontosan meg- 
fejlelt* a kivetett átalányának mindössze 0.5 százaléka nem 
folyt be, amely összeg a tartalék visszatérítését nem akadá
lyozza :

Ennélfogva a következő indítványt terjeszti elő:

„A Budapesti Kávésok Fémyüzési és Forgalmi Adókéi 
zösségének 1940, évi november 7_ére egybehívott közgyűlése 
az 1939. évről jelentést és elszámolást tudomásul veszi, 
jóváhagyja és a felelős tisztikarnak a felmentvényt meg
adja.

Egyben elhatározza,, hogy az 1939. évi tartalékot az 
adóközösség tagjainak jóváírja, illetve visszatéríti, olykép, 
hogy azoknak, akik úgy az 1939., mint az 1940. évben tagok 
voltak, a visszatérítés összegét számlájuk javára Írja  és 
azt a számla állapota szerint, vagy a hátralék törlesztésére, 
vagy a folyó befizetésre fordítja;

2. azoknak, akik ez idő szerint már nem tagjai a közös
ségnek, a javukra mutatkozó összeget készpénzben kiutalja,

Az ezen határozat végrehajtása után még mutatkozó 
maradványt, késedelmi kamatokat, utóbb befolyó hátralékom
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kát, az ipartestület közhasznú céljaira adományozza,’*
A közgyűlés az előterjesztett javaslatot egyhangúlag el

fogadta.
A napirend következő pontja, az 1939. évi vigalmi 

adóközösség felszámolására vonatkozó határozathozatal volt
Elnök ismertette a vigalmi adóközösség 1939, évi mii. 

ködését, amely 111 taggal alakult meg. Minthogy a székes- 
főváros a megállapított átalányösszeget — a kivetés megtör
ténte után —  utólag felemelte, ez az összeg a tartalék ter
hére fedeztetett úgy, hogy a tartalék az eredeti 10 száza
lékról 8 százalékra apadt. A kivetett átalányt az adóközös
ség pontosan megfizette, a behajhajthatlanná vált összeg 
mindössze 484.37 pengő Ennélfogva a rendelkezésre álló 
tartalék felosztásának akadálya nincsen, miért a következő 
indítványt terjeszti elő:

„A Budapesti Kávésok Vigalmi Adóközösségének 1940, 
évi november hó 7. re egybehívott közgyűlése az 1939. évről 
szóló jelentést és elszámolást tudomásulveszi és a felelős 
tisztikarnak a felmentvényt megadja.

Egyben elhatározza, hogy az 1939, évi adóköziisségi 
tartalékot, amely az adóközösségi átalány egy havi összege 
80 százalékának felel meg, jóváírja, illetőleg visszatéríti, ak
ként, hogy

1. azoknak a tagoknak, akik úgy az 1939. mint az 
1940. évben tag jai az adóközösségnek; a visszatérítés ősz- 
szegét számlájuk javára ír ja ;

2. azok;nak, akik ezidőszerlnt nem tagok, a visszajáró 
összeget készpénzben kifizeti.

Az ezen határozat végrehajtása után esetleg még mutat
kozó maradványösszeget, késedelmi kamatokat utóbb befo
lyó háralékokat a testület közhasznú céljaira utalja át’1.

A közgyűlés az előterjesztett javaslathoz egyhangúlag 
hozzájárult, mire az elnök kijelentette, hogy a határozatok 
végrehajtása iránt haladéktalanul intézkedik.

A napirend tárgyainak befejezte után elnök kérdést 
intéz a jelenlevőkhöz., van-e valami kívánságuk, vagy fel
szólalásuk.

Sugár Gyula hivatkozással a folyamatban levő és már 
megtörtént italmérési engedély elvonásokra, kéri, hogy ez a 
körülmény a tárgyalásoknál, illetőleg a kivetéseknél vétes
sék figyelembe.

TIVOLI MUSTÁR
Toraató ketsup, W ochesferschire sauce és az 

összes konzerv különlegességeket gyártja.'
TIVOLI KONZERVGYÁR
_________ BUDAPEST. 72.__________

Elnök kijelenti, hogy ezt a szempontot érvényesíteni 
fogja.

Több tárgy nem volt, elnök a közgyűlést, bere- 
kesztettnek jelentette ki.

áremelés.
Az ÁrellenóTzés Országos Kormánybiztosa megengedte, 

a kávéházi árak felemelését olykép, hogy az 1 pengőn aluli 
árak egységesen 10 (tiz) fillérrel, 1 pengőn, felül 5 (öt) szá
zalékkal emelhetők. Ez az áremelés a kávéházi és vendéglői 
(éttermi) cikkekre kiterjed, de nem vonatkozik a borra, 
sörre és ásványvizekre. Ez áremelés végrehajtása céljából az 
Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa arra utasította testü
letünket, hogy kartársainktól kérjük I); a jelenlegi és a ter
vezett árakat tartalmazó és lehAől g minden kéveli zi és 
vendéglői cikket felsoroló árjegyzéküket 3 (három) pél
dányban.

Ezeket az árjegyzékeket a testület összegyűjti, látta- 
mozza és a Kormánybiztossághoz jóváhagyás végett felter
jeszti. E  jóváhagyás nélkül az árakat felemelni nem szabad.

Az árjegyzék nyomtatványokat a testület irodája min
denkinek niegkiildötte, kívánatos hogy azokat, mindenki 
pontosan kitöltve sürgősen juttassa vissza a testület irodá
jába.

T i lz i f a - b s s z e r z é s
Az Ipartestületek Orzságos Központja arra hívta fel 

testületünket, hogy írjuk össze kartársaink ipari faszük
ségleteit, Felhívjuk Kartársainkat, akik fára igényt tarta
nak, jelentsék he a testület irodájában, minő mennyiségre 
vau szükségük?

nagy előharcosa volt Ő adta nekünk 
a kiváló és egészséges népkávét, a 
KMiIpp malátS&áVÉ -t. Minden egyes cso
mag iránta való nagyrabecsülésből,
az ő képmását ós aláírását viseli

©
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

A tanszerződés kötésének és a segéd! vizsga 
tartásának idejéről szóló rendelet

A in, kir, ipariig)-! miniszter 53.400— 1940, Ip, M. sz, 
rendeletével kimondotta, hogy funszerződéjst kötni csak má
jus, június, július, augusztus és. október hónapokban szabad. 
Pl rendelkezésnek megfelelően segédi vizsgálatot tartani csak 
június, hónap 16—30. napjain, továbbá julius, augusztus, 
szeptember, október és november hónapokban szabad.

E rendelkezés nem vonatkozik azokra a községekre, 
ahol tanonciskola nincsen, nagykorú szentélyekre* azokra, 
akik már tanoncok voltak és kivételes méltányosságból az 
iparhatóság engedélyével szerződtetett tanoncokra.

A rendidet 1941. évi május hó 1. napján lép hatályba.

Hivatalos rész
A m, kir. minisztérium 7,890—1910. M. E. szánni rendeleté 
az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és 
kohászatban alkalmazottak munkaviszonyára vonatkozó egyes 
rendelkezések hatályának ideiglenes felfiiggszetéséró'l szóló
12.116— 1939, M. E. számú rendelet hatályon kívül helyező.

se tárgyában.

A m. kir. minisztérium az 1939:11. te, 112. g-ában és j 
141, §-án«k (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján } 
a következőket rendeli:

1. 8.
Az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászat- ■ 

bán és kohászatban alkalmazottak munkaviszonyára vonatko- j 
zó egyes rendelkezései: ideiglenes felfüggesztéséről szóló i
12.116— 1939. M. E. számú rendelet hatályát veszti,

2. 8 .
Az 1. §-l>an foglalt rendelkezés következtében a mun- i 

ka viszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937: j
X X I te. 3—4, §-air.ak a munkaidőre vonatkozó rendelkező- j

i

J U n d z  U  ü í & f y é f t p e t  j

szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob- | 
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dca&cU Tuenc cUí. yép- i
Q tyá ca  Uüt& fyép fr&iz t á ty ,a  :

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

Schillinger Unna Budapest**VI. kér
Telefon 121*385. Vörösmarthyutca 47b
Az ország legrégibb modernül berendezel! gözmosodája |

Vendéglői LVfjV'n
szakszerű javítása és cserélése jótállással 
T ű z h e l y  s z a n a t ó r i u  m Karpfenstein u 31

sseit a jelen rendelet hatálybalépésétől kezdve újból alkal
mazni kell az iparban (kereskedelemben)., valamint, a bá
nyászaiban és a kohászatban alkalmazott azoknak a mun
kavállalóknak tekintetében., akikre vonatkozóan az illetékes 
miniszter az említett rendelkezéseket hatályba lep tette.

3. 8.
Az 1. 8-lian foglalt rendelkezés következtében az ipar

ban (kereskedelemben), vnlamlfiit a bányászatban és a ko
hászat!).,!! alkalmazottak fizetéses szabadsága tekintetében 
újból a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról 
szóló 1987:XX1. törvénycikknek az iparban (koroskodc(lem
ben), valamint a bányászatban és a kohászatban végrehaj
tása’ tárgyában kiadott 3.000—1938. Ip. M, számú rendelet 
III., az étvenkt’.Ai fizetéses szabadságról szóló fejezetnek a 
fizetéses szabadság szabályozására vonatkozó rendelkezéseit 
keill alkalmazni

4. 8.
A jelen rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon 

lép hatályba,
Budapest. 1.940 évi október hó 24.-én,

Gróf Teleki Pál s. k.
in. kir. miniszterelnök.

Megjegyzés. .Ez a rendelet a Budapesti Közlöny 1940, 
november 8-án megjelent 25-1 s : au hirdettetelt. 1:1, Így
november 16-án lép érvénybe.

E  naptól kezdve a munkaidőre, pihenőnapra, fizetéses 
szabadságra vonalkozó rendeletok eredeti rendelkezései pon
tosan betartandó!: —• A fizetések szabadságot pénzzel meg
váltani nem lehet.

sváb ruszni. pincebosár*
--------  « hangya és hasonló fér

erek b i z t o s  ö l ő s z e r e  « F i u b ó .
Rovarirtópor

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

..Aerosan" műszaki és vegyiipul üzeme 
Budapest Vili . Rák»ezi-tér 10. sz. Telefon : 130— 186.

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

BIHIárdasztalok v é t e l e ,
e lad ása .

Rehuzésokat és javításokat azonnal elkészítjük
Alpakka, üveg és porcellánáru em blé

mával is legolcsóbban

Fried Zsigmond és Fia
VI., Király u. 44. Tel. 224-804. Kölcsönzés!

Kristály ásványos forrásvíz c s a k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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Ajánlok mindennemű üveg, porcellán és 
zom áncedényeket legelőnyösebb árakon- 
GáCS edénybolt. Állandó edénykölcsönzés- 
Budapest, Vili, Ör ucca 4. Telefon: 33-66 44-

H Í R E K
Előljárósági ülés,

A szokásos — november havi — előljárósági ülés f. é. 
november hó 27-én (szerdán) déli 1 órakor fog a testület 
tanácstermében megtartatni. A napirenden lévő aktuális kér. 
désekre való tekintettel kívánatos, hogy az elöljáróság tag
ja i minél nagyobb számban vegyenek részt, annál is inkább 
minthogy az év végének közeledtével már csak december 
hónapban tartunk ülést és az év végén esedékes kérdésekkel 
már most kell foglalkozni.
Újévi ajándékok megváltása.

Ismételten felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy az 
újévi ajándékok megváltását, illetőleg a megváltás összegét 
a testületi pénzbeszedő által bemutatandó ivén ajánlják fel. 
hogy módunkban legyen az ennek megtörténtét tartalmazó 
plakátokat idejekorán kikézbesittetnl.
Adóközösségi bevallások beküldése.

Az adóközösségi közgyűlés határozata folytán felhívjuk 
mindkét adóközosség tagjait, hogy a közeli napokban szét
küldésre kerülő bevallási iveket és belépési nyilatkozatokat 
pontosan kitöltve, a jelzett határidőig küldjék vissza. 
ZYACK LIKÖRGYÁR e lső ra n g ú  gin t. whiskv-t yernnithot. 
kész kocktailí és tokaji borból főzött Brand.vt ('Konyak') hoz 
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal egyen
értékűnek ajánl a kartársak figyelmébe. Fenti öt cikk sok 
külföldi márkánál még jobb is Mixeléshe-z páratlanok Kér
jen kocktail receptet’. Kecskeméti barackpálinkája a legjobb 
a maga nemében. Unieum versenyen kivűl.

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

Budapest. V II- Kazinczv-utca ő.

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

eznton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy
kávéban és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs hosszú időre 
elege v  lő mennyiség felett rendelkezik. A vállalat 
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, agy. hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségeket 
tudunk adni.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasaga a mos
tani nehéz időkben is liü marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja es 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogv 
kávé és tua beszerzésnél annak elsőrendű minőségére íigye -

T e le fo n : 139-277  Saját pőrkólde.

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._________

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készit
K r o n e m e r  D á v id  márványipari üzeme
Budapest. X.. Kőbányai u. 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1 -378 69.

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

javítások
G I o b I t ; I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon1 330*744.

Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztHás és festés

Budapest V l l , Klauzál utca 8- Telefon 423*750
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legdméletesebb mosási rendszer.

NAGY IGNÁC cikkek  ra k tá ra * 1
BU D A PEST , V II., K A R O LY  KÖ RÚ T 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u m.: borszivattyuk, 
sjürőgépek. palackok, parafadugók, címkék stb. 

Telefon : 423-329, 423-303.

Uj telefon: 426— 117.



6 k á v é s o k  l a p j a m

A kávésipar beszerzési fo rrása i:
FRIED ZSIGMOND csFIB
VI., KIRÁLY UTCA 44.
Kávéházi berendezések. — Billiárdok 
székek — porcellánáru felirattal is,
üvegáru.

! ! KÖLCSÖNZÉS ! !

224-804

Gesztenyepüré szükségletét
szerezze be

BÍRÓ MIHÁLY (Liikovies M. utóda vil.
la nyerő re berendezett üzemében: 

BUDAPEST V., TÁTRA UTCA 27b.

291 -580

Hattyú Gőzmosó
és fehérnemű kölcsönző vállalat.
Az ország lcgnngyob gőzniosó üzeni '. 
VII.. KLAUZÁL UTCA 3.

423-750

Hennefeid
Jégszekrények, automatikus elektromos 
hűtőkészülékek és fagylaltgépek. 

BUDAPEST, VI., Ó UTCA 6. szám ._____

1 1 5 — 6 4 6  
1 1 2 — 0 2 6

H asznált N A T I O N A L  pénztárak
kaphatók a legrégibb specfális ellenőrző

pénztár javító üzemben 
JIL E K  M. BÉLA

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

JAVÍTÁS! ... KARBANTARTÁS!

Kávésok Áruforgalmi Rt.
VIII. JÓZSEF KÖRÚT 38.

125-458

139-277

SZENT
ISTVÁN
CSGLÖni SÖR
1*/» littros 
sárt palackokban

llbitytl Pslgérl Stricidé
gyártm ánya

Városi iroda
141—989

C s a k is

DlflTfflK
^ KÁRTYÁTT

T.l.fon : 424-117.

Wellner Alpacca Rt.
Alpacca és alpaccaeziist evőeszközök, 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- 

TELKFONÁLLOMÁST AKAR 
FELSZERELTETN I.

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

KunstSdter
IIirlapelőfizstési iroda:

Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 10.

225—865

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

120—886

V.

etika és Társa
Alapítási év: 1886.

kávéházak részére 
égfiités és napellenző 

MÁRIA VALÉRIA UTCA 10.

182— 041

SíéinnrháViZiieiÉy Sütemé..y ;
185—263llul K E K S Z — O S T Y A Keksz
141— 985

V e n d é g l ő s ö k  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 -5 1 5

IV , VAMHÁZ KÖRÚT 8. 384 — 516

119-633

110— 050

148—484
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