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NE FELEDKEZZÉK MEG, H O G Y  . . .

Február 5-ig megfizetendő az 1941. év I. negyedére 
(február) esedékes üzletbér első részlete.

Február 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m Idr. Pénzügy igazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok. 
akiknek 1989. évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

Február 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómasszn, 
csokoládégyurma 1941 évi január 31-iki készletét a m. klr. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6.)

Február 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéháznk vigalmi adója.

Febniár 8-ig be kell jelenteni a liszt, bab, borsó kész
letekben az előző hónapokban történt változásokat.

Február 10-ig tartoznak az .adóközösség tagjai megfizetni 
február havi forgalmi és fényűzést adóátalányukat

Február 12-én (szerdán) délután 1 órakor előljáróságl
ülés.

Február 15-ig fizetik a fényüzésl adót azok. akik r.eni 
tagjai az adóközösségnek.

Február 15-ig kell beadni a balesetbiztosítási járulék
kivetés céljaira szolgáló vallomásokat.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek 
iránti kérvények.

Február 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
február havi átalányukat megfizetni.

Febniár 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön, és rokkantellátást adó.

Febniár 28-ig kell beadni az 1941 évre szóló kereseti-* 
jövedelem és vagyonadó vallomásokat.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Meghívó.
Á Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi február 12-én (szerdán) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1941. január 31.
Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k

főjegyző elnökj

Január havi elfiljáróságil ülés
#**r, ... -  ------  —

1941. január 22, . 3M
Az újév első előljáróságl ülésének napirendjén az Ipar 

életének létfenntartási kérdései szerepelnek. Egymásután 
tárgyaltattak a főpiacért óvadékok, kereseti adóátalányok 
megszüntetése, az árkoronánybiztosságnak a  legutóbbi előljá
róságl ülés óta kiadott rendeletéi, .a cukor- és lisztellátás 
kérdése, a készletek bejelentése stb. stb.

Sajnos az Influenzajárvány az elöljáróság számos tag
ját megakadályozta az ülésen való megjelenésben és azon 
aránylag kevesen vettek részt.

A jelenvoltak névsora a következő:
Mészáros Győző elnök, dr. Kállay Albert szfv. főjegyző,

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 228-458. Sürgönyeim : Köztej.

350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
„KÖZPONTI* néven 

a kiváló minőségű ismert 
PASZTŐRÖZÖTT kanna 

é< Dalack tája i HABTEJSZINT k AVÉTEJ 
SZINT. TEJFELT, 

PASZTŐRÖZÖTT CSE- 
MEGEVAJAT YOGHUR- 

TOT
KRÉMSAJTOT stb.

TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet téri kioszk
V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krt, 32,
VI. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Károly Király ut 3/c. 
Pünkösdfürdő
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íiEZÖGYÁIII PEZSGŐGYÁR
VII,. Almóssy utca 3. Telefon 423 594 -  CASINO -  FOR-YOJ

Iparhatósági biztos, Freiwirth Jenő- Gebauer Béla, Grosz 
Ödön, Kass Béla. Kraszner Menyhért, Iíövessy Géza, Ottó 
Dezső, Propper Márton, Strasser Béla- Steuer Lóránt, Tarján 
Vilmos, Tihamér,y Kálmán, Weingruber László előljáróságl 
lagolc és számvizsgálók, <lr. Havas Nándor főjegyző, Donáth 
Anclor aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök az elöljáróság ülését d. u. 1 
órakor megnyitotta s a jegyzőkönyv hitelesítésére Kass Béla 
és Stener Lóránd előljárósápi tagokat kérte föl.

Majd bejelentette, hogy Szabó Samu, vitéz Brr(lia Gyula 
-ulelnökök, Bauer György. Boció Adolf- Klauber József. Krei- 
ner Pál, Patat Lajos betegségük miatt, dr. S^rausz Vilmos 
halaszthatatlan ügyek miatt elmaradásukat kimentették.

Az 1940, évi december 19-én tartott előljárósági ülés 
jegyzőkönyve bennitattatott és megjegyzés nélkül helyben- 
liagyatott.

A napirenden, levő tanoncszabaditásokkal kapcsolatban 
c-Inök sajnálattal tapasztalta, hogy a segédvizsgán megjelent 
tanoncok tudása egyáltalán nem kielégítő. Iparunk érdekel 
szempontjából ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell.

Dr. Kállay Albert a kérdéshez hozzászólva, a napokban 
megtartott békéltető ügyekből azt látta, hogy a kedvezőtlen 
eredménynek nemcsak a tanoncok- de a munkaadók is okai. 
A tanohcokat mint újságosokat veszik_ fel. másnak nem Is 
használják, úgyhogy ezek, valamint szüleik azt hiszik, hogy a 
tanomnak a kávésiparban más elfoglaltsága nem lehet, mint 
az ujságosi teendők ellátása. Ez teljesen helytelen. A tanon, 
cot legelőször a konyhába kell bevinni és végig vezetni az) 
üzemi munka során. A segédek olyanok, aminőknek őket a 
munkaadók nevelik. Más iparokban is vannak ilyéfcn jelensé
gek. de ezeken lehet és kell is segíteni. Ki kell dolgozni egy 
mühelyi tanmenetet és azt a tanoncszerződésbe bele kell fog
lalni. Ne tekintse a tanom ezt a minőséget kenyérkeresetnek 
és élethivatásunk. Bizottságot kell alakítani a dolgok mene
tének megállapítására.

Elnök teljes mértékben, helyesli az elhangzottakat A baj 
az, hogy a szerződő szülő kereseti forrásnak tekinti a tanonc- 
kodást. A tanulás ellensége a pénz ördöge, a fiatal gyerek 
sokait keres és könnyelművé lesz. A legutóbbi százalékos meg

állapítási rendelettel sikerült elérni azt, hogy a kávéházi ta
néi icok a százalékos részesedésből kihagyattak, A kérdést 
napirenden tartja.

Tarján Vilmos a tniionckérdésben kormányzati1 
intézkedést lát. szükségesnek, A tanonc a mai rend- 
szer mellett nem tanulja meg szakmáját és Így nem felelhet 
meg a reá váró feladatoknak. Tanoncottlionokra lenne szük
ség. , _

Grosz Ödön köszönettel járul a felszólalásokhoz, java
solja, hogy a további lépéseket az elnökség tegye meg.

Weingruber László nem tart. tnnoncot- mert azok tör
vényes elfoglaltsága miatt nem jut idő a szakmai kiképzésre.

Elnök kijelenti, hogy a kérdést a szakiskolai felügyelő 
bizottsághoz teszi át.

Ezután Auner Ernő, Csépes György, Czitrom Jenő, 
Micskó József. Pintér József, Srliáffer István segédvizsgát 
tett tanoncok felavatása következett, akikhez

Dr. Kállay Albert főjegyző intézett kitartó munkára, 
becsületes, hazafias magatartásra buzdító szavakat

Főjegyző bejelentette, hogy a Valida vendéglátóipar! és 
keresk. rt. (Presto, F/. Semmelweis u. 2.) és Malidat Anital- 
né (Hazám, VIII. Kálvária tér 18.) kávéházi iparengedélyt 
kaptak és a testület tagjai közé iktat attak; az Ipar gyakor
lását abbahagyták: Trattner Pál né (Kristály, Jókai u. 1.) és 
özv. Donreich Hermáimé (Déllvasut XII. Gömbös Gvula ut 
7b.)

Elnök közli, hogy Laky Dezső közellátási minisztert és 
dr. Csér.v Bálint főkapitányhelyettest kinevezésük -alkalmá
ból a testület nevében üdvözölte. Az üdvözlő levelek és az 
arra érkezett kőszenetek bemutatása után az elöljáróság 

• elnök intézkedését helyesléssel vette tudomásul.
A főpincéri óvadékok kérdésével kapcsolatosan
Elnök felhívja a testület tagjainak figyelmét a január 

1-ével életbelépett bejelentési kötelezettségre. Sajnálattal lát
juk, hogy a bejelentési kötelezettségnek csak kevés kartárs 
felelt meg. A bejelentések nagy részéből az tűnik ki. hogy a 
főpincérek nagy része a testületnél nincsen nyilvántartva. 
— még törzslapjuk sincsen.

Főjegyző ezt kiegészítve jelenti, hogy a legutóbb megtar
tott hatósági vizsgálat folyamán kifogásoltatott az. hogy a 
testület tagjai a személyzet be- és kilépését nem jele,tik be 
n törvény rendelkezéseinek megfelelően. Sok évtizedes alkal
mazottak nincsenek bejelentve, törzslapjuk nincsen: amikor 
a munkaidő igazolásának szüksége felmerül, p. o. mestervizs
ga alkalmával ez csak nehézkes utánjárás és igazolás utján 
lehetséges. Utasítást kaptunk, hogy ezeket a mulasztásokat 
kivétel nélkül jelentsük fel az illetékes hatóságoknak.

Steuer Lóránd panaszára.
Elnök a fel világosi tást megadja.

Bllliárdasztalok eladása. I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük
Alpakka, üveg és porcellán&ru em blé

mával Is le olcsóbban

Fried Zsígmond és Fia
W., Király o. 44. lei. 224-804. Kölcsönzés! i
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CrémonfRosé 
Transyhranla sec

A személyzeti kereseti adó átalányozásának megszünte
tése miatt

Elnök ismételten eljárt úgy a székesfőváros illetékes 
ügyosztályánál, valamint a székesfővárosi pénzügyigazgató
ságnál. Bár biztató Ígéreteket kaptunk, az átalányozást mé
gis' megszüntették. A teendőkről a testület tagjait részletes 
körlevélben oktattuk ki.

Grosz Ödön nőm hajlandó ebbe az elintézésbe belenyu
godni. Adjon a hatóság olyan embereket, akik a bevallásokat 
elkészítik.

Elnök nem helyesli a felszólalást, a hatóság rendelkezé
seivel nem helyezkedhetünk szembe.

Főjegyző ismertette az Árellenőrzés Országos Kormány- 
biztosának a legutóbbi előljárósági ülés óta kiadott rendele
téit és utasításait és pedig

a ) az árak kikerekltése.
b) a tojás árának kiszámítása,
c) a mesterséges ásványvizek árának emelése.
d) az egytál ételes napokon kiszolgált menük ára és
e) a husadagok árának leszállítása tárgyában. Mind

ezeket az intézkedéseket részletes körlevelekben hoztuk a 
kartársak tudomására és a testülethez forduló tagoknak tele. 
fonon, szóbelileg és írásban, adtunk felvilágosítást.

A cukorváltójegyek megszüntetésével kapcsolatban
Elnök közli, hogy ez intézkedés megjelenése után a fő

város közlelmezésl ügyosztálya nyomban utalt ki cukrot, de

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
re d ő n y ö k

V, Mária Valéria acca 10.
Telefon 182-041. Alapttésl év 1886.

olyan kis mennyiséget, amely csak a beváltott cukorváltó
jegyek forgalmának felel meg, ami köztudomás szerint a 
valóságos forgalomnak legfeljebb negyed része. Ebben az 
ügyben nyomban eljárt, A főváros közélelmezési ügyosztályá
nak vezetőjéhez dr. Rosta tanácsnok úrhoz fordult, majd 
táviratban kérte a közellátási miniszter ur intézkedését, 
végül a kereskedelemügyi minisztérium illetékes osztályánál 
pontos számítások alapján Igazolta a kávésipar minimális 
szükségletét. Ez eljárások eredményekép egyelőre két heti 
szükségletet fedező ellátmányt kaptunk, abban a reményben, 
hogy ez alatt az idő alatt a kérdés érdemben fog rendeztetni.
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Aqua vitae és egyéb tik őr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

IM PER IA L FÜ G EflA V É
legjobb kávéizesilő. . £  Kérje mindenütt!
Gyártja: DIKíS. FlDFL és TÁRSA. Budapest XI-

Addig is nyomatékosan- felhívja a testület tagjait, hogy a 
cukor adagolására vonatkozó rendelkezéseket szigorúan tart
sák be.

Grosz Ödön elnök gyors cs energikus ej árasáéi't köszöne
tét mond.

Főjegyző jelenti, hogy a székesfővárosi pénzügy Igazga
tóság a testületünk tagjai részére való saceharin-ldutalást 
megszüntette. Ebben az ügyben eljárva, azt az értesítést kap
tuk, hogy a saccharin felhasználását engedélyező rendeletét 
érvényen kívül helyezik, csupán a inéig meglévő készletek fe l
használását engedik meg. Minthogy a cukorellátás még nem 
megfelelő, a  m, kir pénzügyminisztériumtól kérjük a saccha- 
rin forgalmának további engedélyezését

A székesfőváros közélelmezési ügyosztálya -a Kávésok 
Áruforgalmi rt, utján 2465 kg. lisztet utalt ki tagjaink 
részére. A kiosztás folyamatban van. a továbbiakban a szük
séghez képest fogunk eljárni.

A liszt, hüvelyesek és zsir-készletck bejelentése ügyében 
kibocsátott miniszteri rendeletét körlevélben közöltük a tes
tület tagjaival.

Elnök felhívja a kartársakat, hogy a rendelet szerint 
bejelentendő készleteket pontosan ajánlják fel

Egy segély meghosszabbítása iránti kérvénynek az előli, 
járóság, tekintettel a testület súlyos terheire, helyt nem ad.

A családvédelmi bejelentések pontos beküldésére az el
nökség a kartársakat körlevélben hívta fel.

Beimutatt-atoit az ipartestületi munkaközvetítő 1940. évi 
december havi munkásságáról szóló jelentés, amely tudomá
sulvétetvén, irattárba tétetett.

Elnök jelenti, hogy a szállodás és vendéglős ipartestület 
átiratban megkereste testületünket, hogy a munkaközvetítést 
nem lennénk-e hajlandók közösen végezni, illetőleg közös 
közvetítőt felállítani Nyomban késznek nyilatkoztunk erre, 
egy alkalommal szóbeli megbeszélést is folytattunk, amikor 
abban állapodtunk meg, hogy mindenekelőtt meg kell tudni, 
hogy -a tervezett állami munkaközvetítés megvalósítása mi
korra várhaté. A kereskedelmi és iparkamarában volt egy 
értekezlet melyen a magárközvetitők működésének átmeneti 
időre való engedélyezéséről volt szó. Az értekezlet hozzájárult 
ahhoz hogy a szakácsok és a kávésipar alkalmazottainak e l
helyezése kivételével ez engedélyek rövid időre érvényben 
maradhassanak

A napirend után
Freiwirth Jenő az cgytálételes nappal kapcsolatban 4Sr 

felvilágosítást, mire

O flt f t r  M á rto n  to’ásnagykereskedő
(Springut Henriit utóda)

Számos budapesti kávéház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapeit, VI., Vasvári Púi ucro 10, — T e l,: 112-903

Scbillinger Anna Bpdapest^Vl. kér
Telefon 121-385 Vörösrnarthy-utca 47b
Az arszátt legrégibb modernül berendezed gözmosodája

Elnök válaszol .majd
Főjegyző figyelmezteti a testület tagjait, hogy kávéházi 

és vendéglői étlapjaikat válasszák külön.
Több tárgy nem volt; elnök az elöljáróság ülését bere

kesztette.

Segédek be- és kijelentési 
kötelezettségének elmulasztása 

kihágás
Az ipartörvény értelmében az iparos tartozik 14 napon 

belül segédeinek be- és kilépését bejelenteni s az 'alkalma
zott munkakönyvét- lebélyegezni. Meg kell állapítanunk, hogy 
számos tagunk nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, 
vagy csak jóval későbben.

Figyelmeztetjük azokat, akik .alkalmazottakat foglal
koztatnak, hogy a he- és kijelentési kötelezettség teljesíté
sének elmulasztása kihágást képez, amelyet pénzbírsággal 
büntetnék

Amennyiben valaki a be- és kijelentési kötelezettségének 
nem tett idejekorán eleget, úgy az utólagos igazolásnak csak 
akkor van helye, hogyha az iparos az Országos Társadalom- 
biztosító Intézet hivatalos igazolványával igazolja a  munka 
viszonyt.

Az ipartest iilet az OTI-i'g-azolás alapján a munkaviszonyt 
utólag csak akkor igazolhatja, ha az OTI Írásban igazolja, 
fogy a be- és kijelentés a segédi szukb'avágó gyakorlatnak 
az igazolást kérő által megjelölt kezdő- és végpontja utáni 
legfeljebb 8 nappal történt az OTI-nál. valamint, ha az ipar- 
testület rendelkezésére álló adatok a bizonyítvány adataival'- 
ellentétben nem állanak.

Az OTI ezentúl az erre a célra kiállított bizonyítvá
nyokban remcsak a biztosítási jogviszony tartalmát tünteti 
fel, hanem azt az időpontot is megjelöli, -amikor a munkába 
belépést, illetőleg a munkából kilépést a munkaadó bejelen
tette

Az ipartestüknek kötelesek azokat, kik bejelentési kö
telezettségüknek nem tsznek eleget, az illetékes hatóságoknál 
feljelenteni.

Figyelmeztetjük testületünk tagjait, hogy ennek a kötele
zettségüknek nem tesznek eleget- az illetékes hatóságoknál 
utasításra kénytelenek leszünk a feljelentést minden egyes- 
esetben megtenni.

H Í R E K
Előljárósági ülés.

A Budapesti Kávésok Ipartestületinek elöljárósága feb
ruár 12-én (szerdán) d. u. 1 órakor tartja előljárósági illé
sét. Kérjük az elöljáróság tagjait és a számvizsgálókat, 
liogy az ülésen lehetőleg teljes- számban vegyenek részt." 
minthogy ez as. L'lés késziU elé a közeli napokban megtartón 
dó évi rendes közgyűlés napirendjét
A kereskedelmi és Iparkamara miniszteri biztosa.

A kereskedődirr-ugyi miniszter nr a kamara újjáalakí
tásának idejére -a kamara főtitkárát dr. vitéz Gvulav Tibort 
nevezte ki. A miniszteri biztos, aki évek óta vezeti a buda-
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E l i s m e r t e n  a l e g j o b b  I
F I U M E I  kávé, tea I

FIUMEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG 1 
Központ: V, Gresham-Palota Telefon: 185—93?. éj

TIVOLI MUSTÁR
Tomató ketsup, Wochestersehire sauce és az 

összes konzerv különlegességeket gyártja:

TIVOLI KONZERVGYÁR
BUDAPEST. 72.

pesti kereskedelmi és Iparkamara munkásságát, bizonyára 
ázzál a nagy tudással és szeretettel fogja betölteni felada
tát, amelyet eddigi működése során az ipar és kereskedelem 
érdekeinek támogatásában kifejtett.

Kávérendelct.
A m. kir. földmüvelséügyi miniszter 170.400—1941. F. 

M. szám alatt rendeletet adott ki a kávé., kávépótszerek és 
kávékonzervek minőségének és forgalmának szabályozása 
tárgyában.

A rendelet hatálya alá tartoznak a  kávé. a kávépótsze
rek és a kávékonzervek, A rendelet intézkedései az egyes 
termékek általános meghatározására, a megengedett alap-, já
rulékos- és segédanyagokra vonatkoznak. Meghatározza a 
kávé. kávépót szerek és a kávékonzervek minőségi kellékeit, 
intézkedést tartalmaz a hamisítás tilalm&zására, az elneve
zés és jelzés, valamint a forgalombahozatal módjaira, a kül
földi áru behozatalára és a belföldi ám kivitelére. Ezen ren
delet iparunkat csak annyiban érinti, hogy meg vau szabva 
mi a kávé, a ká,vékonzorv és mikor áll fenn azok hamisítása.

A főváros adózása.
A főváros multévl adójövedelme rendkívül kedvezően 

alakult. Az összes adóbevétel mintegy 11.4 millió pengővel 
volt több az előző évinél, a tényleges adóhozadék pedig több 
mint 14.5 millió pengővel haladta meg azt az összeget, ame
lyet a költségvetésben előirányoztak. A főváros adóbevétele 
tehát havonta egymillió pengős többletet eredményezett az 
előző évi jövedelmekkel szemben. A pontos adóbevétel 
104,846.930 pengő volt.

Körleveleink.
Minthogy lapunk megszabott terjedelme miatt körlevele

inket nem közölhetjük, ezúton hívjuk fel Icartársninkat azok 
betartására.

2. számit körlevél: f. évi január hó 10-én. A belföldi 
ásványvizek fogyasztói árának szabályozása.

3. számú körlevél: (1941. január 16.) A családpénztár 
hoz szóló bejelentések tárgyában.

M'ávíUá'zL és éttecfni afotozslt
fehér és színes kivitelben,

S z i H H y & m a t o s  U e c ií a k w z b k
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LL1N TESTVÉREK textilnagfkeris&sdö cégűéi
Budapest. V., Szt. István tár 5. 

Telefon: 1-892-92.

4. számit körlevél: (1941 január 20-án) 1 pont. A ven
déglátó üzemekben kiszolgálásra kerülő husadagok árának 
leszállítása.

2 pont: Magyarázó rendelet a korlátozott vendéglői étel 
kiszolgálásáról.

3. pont: Élelmiszerkészletek korlátozása a vendéglátó
ipari üzemekben.

4. pont: Az alkalmazotti kereseti adó lerovásának meg
változtatása.

5. számit körlevél: 1. pont. A 4. számit körlevél IV. pont
jának helyesbítése.

2. pont: Figyelmeztetés a főpiacért óvadékok bejelenté
se tárgyában.

6. számit körlevél: (január 27-én) 1. Kakaó és csokolá
dé bejelentése. 2. Egyes húsfélék árusításának újabb szabá
lyozása.

Felkérjük kartársáinknt, hogy] a 7. sz. körlevelünkhöz 
mellékelt űrlapot, — amennyiben még nem történt meg — 
most már haladéktalanul, postafordultával feltétlenül vissza
küldeni szíveskedjenek.

Mit eszik a pesti ember? Budapesten egy ember évente 
6 mázsa élelmiszert fogyaszt. Ebből a mennyiségből mintegy 
240 kg. állati eredetű: hús. zsír, baromfi, tojás tej, 360 kg. 
pedig növényi eredetű, tehát burgonya, zöldség, gyümölcs, 
gabona és száraz főzelék. A pesti ember évi gyümölcsfo
gyasztása átlagban 76 kg.

Csak április 3 áig marad forgalomban a simaperemii 
acél. két filléres. A közönség köréből ismételten merültek fel 
panaszok, hogy az acélból vert kétfilléres érmeket könnyem 
össze lehet téveszteni a tizfilléres érmékkel. Az ebből szár
mazó pénzforgalmi nehézségek kiküszöbölése céljából a hiva
talos lap legutóbbi számában a pénzűgyminiszter elrendelte, 
hogy az acél ké( fi béreseket .a mostani1 sima perem helyett 
recés peremmel kell verni. A rendelet szerint a Magy Nem
zeti Bank az uj kétfilléres érméket már január 20-án for
galomba hozta. Az eddig forgalomban levő simaperemii acél 
kétfilléreseket pedig be kell szolgáltatni ez évi április hó 
30-ig, mert ezen időn túl, a simaperemii kétfilléres, mint tör
vényes fizetési eszköz megszűnik.

Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-táloák, teáskannák evő
eszközök, kertibulorok sörkimérők, bo-ki- 
mérőaszlalok l l j ÁB h a v in á l !  á ’lapotban.

H E X N E R  üzletberendezés! vállalat
^  B u d a p e s t ,  V I., K irá y l-u tca  2 5 .  i s  ám



KÁVÉSOK LAPJA

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

ezúton közli igen tisztelt ügyfellelve], hogy
kávéban és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, hosszú időre 
eleget'elő mennyiség felett rendelkezik. * A vállalat 
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, úgy, hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségeket 
tudunk adui.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága a mos
tani nehéz időkben is Ilii marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel
jenek.
Telefon : 139—277 Saját pőrkőlde.

1
1

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

’elefon: 183 439. — Ü v eg  é s  p o r c e l l á n

Berkovlts
papirárugyár kávéházi, ét- 
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
. Telefon: 2 2 3 -8 9 1 .

NAGY IGNÁC cikkek"'raktára Bi
BUDAPEST, VII., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlj* dúsan felszerelt raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
würőgépek, palackok, purafadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

a Hálásak Ladában!

Uj telefon: 426—117.

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

DcaUU fecenc oUL tyépú&núnök %ép- 
o t ^ á c a  U ü t é g é p  w z t á t y a :

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

i m r vegyitermékek gyára R,-T. 11
Bjdapest, X V . Cserei-u. 14. || 
Telefon: 2-966-86. 2-9Ö8-94. * !

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

javítások
G l o b l t t  I s t v á n

Réz és ffémmttves üzeme
Telefon : 330*744.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 

Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvizetek Szent Lukács védjeggyel eredeti
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