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Március 5-én (szerdán) déli 1? órakor évi rendes közr 
gyűlés. i ; 11; ? | ' J |_|

Március 5-ig megfizetendő az 1941. év 1. negyedére (feb
ruár) esedékes üzletbér második részlete.

Március 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. klr. Pénzügyigazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
aklkiiek 1939, évi október 8 -án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

Március 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládéinártógyurma február 28-ikt készletét ,a m_ kir. 
kereskedelmi hivatalnál (V, Eudolf rakpart 6 .)

Március 6 -ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
•nem lévő nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

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

Március 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfizetni 
március havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat
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Március 15-ig fizetik a fényűzés! adót azok. akik néni 
tagjai az adóközösségnek.

Március 15-ig kell a kereseti és1 jövedelemadó vallomá
sokat beadni.

Március 20.ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
március havi átalányukat megfizetni.

Március 25. ig befizetendő a személyzet Illetményeiből 
levont kereseti-, külön, és rokkantéi látási .adó.

Be kell adni a járdafoglalási engedély iránti kérvénye
ket.

Megjelent a
i Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar. 
testület Irodájában,

Meghivó.
A Budapesti Kávésok Ipartestülete 1941. március 5-én 

(szerdán) déli 12 órakor az Ipartestület tanácstermében 
(VIII., József körút 38. I. emelet) tartja meg

21-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
mélyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait tiszte
lettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok határozatképes szám
ban nem jelennének meg, az f. évi március 1 2 -én (szerdán) 
délután 1  órakor az tpartestület tanácstermében ugyanezen 
napirenddel fog niegtnrttatnl.

Budapest, 1941. február 15-én.
Dr Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. ki

főjegyző. elnök.

NAPIREND:
1 . Elnöki megnyitó.
2. Az 1940. évről szóló jelentés.
3. Az 1940. évi zárszámadások előterjesztése és jóváha.

hagyása.
4. Az 1941. évi költségvetés előterjesztése és jóváha

gyása.
5. Tisztviselők fizetésének megállapítása,
0. Előljárósági Indítványok.
7. Az alapszabályok 16., 2 1 .' és 25, §-a alapján meg

üresedett tisztségek betöltése: elnök, 7 előljárósági 
tag, póttagok, S számvizsgáló, megválasztása, eset
leg megüresedő egyéb tisztségek betöltése.

8 . Esetleges Indítványok.
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Közgyűlés előtt
A rendkívüli viszonyok okozta paplrkorlátozások csak rit

kán adnak módot aiTa, hogy a naponként felvetődő ügyeken 
felül iparunk általános kérdéseivel foglalkozhassunk.

Most azonban, a rendes évi közgyűlés előtt, nemi mulaszt
hatjuk el, hogy néhány sorban iparunk és az ipart szolgáló 
érdekképviselet — testületünk — ügyeivel ne foglalkozzunk

A kávésipar múlt évi működését, ügyelt- bajait .terje
delmes évi jelentésünkben ismertettük, amelyet minden kar
társunk kézhez kapott. így azoka újból ismertetni felesleges

Foglalkozzunk tehát egyéb szempontokkal.
Tudjuk és érezzük, hogy világtörténelmi jelentőségű idő

ket élünk. Nem ml vagyunk hivatva, hogy ezeket áz Időket 
akár magyarázzuk, vagy bármily szempontból kritizáljuk. A 
történelem szekere rohan, vagy felemel, vagy eltapos, vagy 
elkerül.

Hála a Gondviselésnek, megnagyobbodott hazánk az 
eseményeken kívül maradt, do a rendkívüli időkkel járó ne
hézségeket nem kerülhette el. Az egyes gazdasági területek 
összefüggése lévén belekerültünk a háborús gazdálkodás rend
jébe Természetesen a gazdasági rendnek a közélelmezés biz
tosítása egyik legfontosabb kérdése és Így a vendéglátó ipa
rok munkája és munkájának rendje Is hatósági szabályozás 
alá került. Hogy ezek a szabályozások minők, azt kartársaiiink
nagyon jól tudják.

Ilyen rendkívüli viszonyok közepette, fontos, hogy az ér
dekelteknek olyan képviseletük és irányításuk legyen, amely 
ismeri feladatát. Ismeri magát az ipart, annak nap-nap mel
lett felvetődő szükségleteit, kívánságait, az azok teljesítése 
elé tornyosuló akadályokat, de tudja azt is, hogy annak or
voslását hol és1 hogyan kell megkeresni.

Ha Ipartestületünk történetének lapjait forgatjuk, amelyek 
változatos nehéz és jobb Időkről szólnak, egy tényt állapít
hatunk meg.

Az ipartestület állandóan olyan vezetőséget tudott a maga 
élére állítani, amely mindig Ismerte feladatát és a testület az 
ipar ügyeit helyes irányban vezette. Az érdekképviseletek

Hangerösltő berendezések
minden célra, zenei átvitelre, gramofont mik

rofon és rádió erősítésre sfb. 
Karbantartás, javítás csere a Iegjutényosabban 
ö sszes gyári rádlótlpusok, etektró- 

gram ofonok. Zeneszekrények

hMcx£gh^4ádi&
VII. Madách Imre tér 1. Telefon: 426-658

életében oly gyakori torzsalkodás, személyi kérdések, széthú
zások, — amelyek a közös célkitűzéseket annyira károsítják, 
ti kávésok ipartestületében jóformán teljesen Ismeretlenek. 
Ellenben, nap-nap mellett folyt a komoly munka.

ÍJrjnek a megfeszített munkának, ennek a békességes 
baráti együttműködésnek irányítója és vezetője mindenkor a 
testület vezetősége és annak elnöke.

Talán még fokozottabb mértékben áll ez az utolsó más
fél évtized történetére, amikor az első világháború után fenn
maradt gazdasági kérdések elrendezése, majd az újabb rend
kívüli események állandóan uj meg uj feladatok elé állították 
és állítják az ipariizőket és azok érdekképviseletét,

A testület vezetősége és annak elnöke állandóan résen 
állott. Nem volt ipari kérdés1, mellyel behatóan ne foglalko
zott volna- nem volt kartárs, akit meg nem hallgatott és akin 
segíteni ne akart volna,

Munkásságának legfőbb Irányítója az Iparhoz való fana
tikus ragaszkodás, a kartársi és baráti szeretet volt. Ennek 
jegyében dolgozott Mészáros G.vó'ző lcözel tizenöt éven át.

Most elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a testület 
népszerű, közbecsülésben álló elnöke tisztét leteszi és vissza 
vonul. Ezzel az eseménnyel, mely Iparunk életében nagyfon- 
itosságu, nőm kell bővebben foglalkoznunk. Sajnos, Mészáros 
elnök elhatározása megingathatatlan és annak következmé
nyeivel számolnunk kell.

öszinte fájdalommal vesszük tudomásul Mészáros Győző 
elnök lemondását, de hiszünk abban, hogy e lemondás nem je . 
lenti a közügyektől való visszavonulást és hízunk abban, hogy 
kiváló, becsületes, lelkes iparos-tudását, másfélévtizedes ta
pasztalatait továbbra Is az ipar érdekelnek szolgálatába fog
ja  állítani.

És most elnökválasztás előtt állunk.
Kit fog a közgyűlés bizalma a testület élére állítani, ma 

még nem tudhatjuk. Bízunk benne, hogy a közgyűlés bölcses
sége — mint mindig — meg fogja találni azt a férfit, aki a 
mai nehéz Időkben, ,9 kellő lelkesedéssel és szeretettel veszi át 
az ügyek vezetését és továbbra Is ápolni fogja azokat a ne
mes tradíciókat, amelyek a magyar kávésiparnak világ-

Rttml - kő játék
b- k'r. péniügylgszgatiiáj iltil fe’fllbélymezve
nyilvános helyekre engedélyezve
Tiszta és törhetetlen q  o a  
Tetszetős fadobozban 
Hozzávaló táblák külön kaphatók

Fried Zsigmondi és Fia
VI, Király u. 44. Tel.: 224-804
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szerte megbecsülést, a testületnek pedig tekintélyt szerezitek. 
Elődeinek példája megmutatja, hogyan kell békés baráti 
együttműködéssel viharos időket átélni és eredményekéi 
felérni.

Reméljük és hisszük, hogy ez Így is lesz!

Uj rendelkezések a rögzített 
adózással kapcsolatban

Az általános kereseti adóról, továbbá a jövedelem- és va-. 
gyonadóról szólő 1927. évi hivatalos összeállítások intézke
dései értelmében mindazoknak az adózóknak, akiknek általá
nos kereseti- illetve jövedelemadóalapja 1 0 .0 0 0  pengő alatt 
maradt, az adóalapját a kincstár rögzítette. Az 1927, évi 
80,000. számú pénzügyminiszteri rendelet 2 2 , §-a érteiméiben 
az adózó ezt a rögzítést minden év január 31-lg felmondhat
ta, hogyha az előző évben reá kivetett adót a megváltozott ke
reseti viszonyok következtében solcnak tartotta. Nem volt 
ázó:.bán olyan tételes rendelkezés, amely az adózó kötelessé
gévé tette volna a jelentkezést abban az esetben is, ha jöve
delme, illetve keresete az előző évivel szemben emelkedett.

Az 1940. évi XXII. te, végrehajtási utasításaként, megje
lent 160.000—1940. P, M' szánni rendelet 12. §-u a rögzítés 
fetthóndásán'ak egészen uj rendjét állapítja meg. Az ui vonat

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
re d á n y ö k
P a s c H K a  és  T a s s a
V, Mária Valéria occa 10.
Táláfon 181-041. Alapítási 6v 1888.

kozás értelmében az adózó február végéig akkor Is köteles 
jelentkezni, illetve szabályszerű vallomást adni, ha egyrészt 
kereseti, illetve jövedelnmdcvilapja most már a 1 0 ,0 0 0  pengőt 
meghaladja, vagy ha a 1 0 .0 0 0  pengőt nem is haladja meg. de 
a rögzített alappal szemben legalább 50 százalékos emelke
dést mutat.

A törvény rendelkezésének az a célja, hogy ha az adózó 
jövedelmében olyan változás állott volna be, amelyről az 
adózó feltétlenül tud, de amelyről a kincstárnak nem lehet 
tudomása, köteles legyen az adózó a hatóság felhívásának 
bevárása nélkül önként bevallást adni.
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gynmölcs- 

konzervek
IM PERIAL FUGEKAVÉ
legjobb kávétaesitő. | Kérje mindenütt! 
Gyárija: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budapest, XL,

Az uj bevallási kötelezettségnek két feltétele van, ame
lyeknek együttesen kell fennállnniok. Az első feltétel, hogy 
az előző évre nz adóalap rögzítve legyem, a második feltétel 
pedig, hogy a jövedelem emelkedése a rögzítés ei szemben 
legalább 50 százalékos legyen. FI valakinek 1940. évben rög
zített adóalapja 2000 pengőt tett ki, amely adóalap már 1937* 
bán állapíttatott meg és azóta rögzítés folytán váltóra' lannl 
fenmtnrtatott. Ha az 1940. évben előirt és adóalapul vehető 
2000 P tiszta jövedelem 4000 P.re emelkedett, az adózó ön
ként tartozik bevallást adni, mert az 1940. évi jövedelme 
(4000 P) és a rögzített adóalapja (2000 P l közötti különbö
zet (2000 P) a rögzített adóalapnak az 50 százalékát eléri.

Azt az adózót, aki ezt a bevallási kötelezettségét elmu
lasztja, az adótöbblet, kétszeresének megfelelő birsaggal fogja 
a kincstár sújtani. Ezzel a szigora bírságolással akarja a 
törvény az adózót bevallási kötelezettségeinek teljesítésére 
szorítani, hogy ne adódhassák elő olyan eset, hogy az adózó 
erősen emelkedő jövedelmét nem vallja be és így esetleg éve
kig kevesebb alap után fizeti az adót.
■ gf.i ■■ i -  - — — -  i ii

A kézmüvesipar gazdasági 
helyzete

Az Ipartestületek Országos Központja a január 26-1 
közgyűlésnek részletes jelentésben számolt be a kézmüvesipar 
helyzetéiről és a Központ munkájáról. Az IPOK évi jelentése 
ismerteti az iparügyi minisztérium kisipari programját és a 
kézmüvesipar törekvéseit, kimentő statisztikai adatokkal ké. 
pet ad a kézmüvesipar gazdasági viszonyairól, közölve egyben 
a Magyar Gazdaságkutató Intézet jelentését a kézmüvesipar 
konjunkturális helyzetéről. Megállapítja a jelentés, hogy a 
megnagyobbodott Magyarország kézmüvesipavossága köz#') 
negyedmillió önálló kézműves mester és legalább ugyanannyi 
alkalmazottat számlál és termelésének értéke csaknem egy- 
milliárd pengőre becsülhető. A kisipar helyzetének javulása 
már 1939_ben elmaradt a nagyipar kedvező fejlődésétől és a 
háborús gazdasági viszonyok következtében lényegesen rosz- 
sznbb helyzetbe jutott, mint az előző években volt, A magán- 
építkezés pangása az építőipart és a vele kapcsolatos Ipar
ágakat sodorta nehéz helyzetbe és különösen súlyos viszo
nyokkal Idizdenek a vidékL főleg a falusi Iparosok. Bár a 
nagyobbmértékii kincstári munkák egyes' iparágakban szerény 
keresetet nyújtottak, nz anyagbeszerzési nehézségek, az ár. 
rögzítés, az árszabályozás és az nnyagárenielkedé.sek kapcsát) 
előállott veszteségek, a katonai bevonulások, forgalmi korlá*

O fiter Márton tojásnagvkertskedl
(Springut Henrik utóda)

Számos budapesti kávéház étterem és vendéglő
állandó szállítója

Rudapesl, VI., Vasvári Pál ucea 1 0 , — Tel, : 217-009

Garantált, tiszta cukorból főzött valódi
málna- és m eggyszörp, narancs 
és c llro m iz l szörpök kaphatók

R. CIMERER ILONA, Vili., Baross-utca 113. Teiefon : 140-297
(ozások, a kereskedelem zavarai, az ezzel kapcsolatos hitel- 
megvonások egyre fokozódó nehézségek elé állították a kéz
művesipari termelést, amely a gyáripar kedvező konjunktúrá
jával nem osztozott

Beszámol az IPOK évi jelentése az egyes kézművesipari 
szakmák helyzetéről, ismerteti a vidéki ipartestületek gazdasági 
helyzetjelentéseit, az erdélyi kézmüvesipar újjászervezését, a 
vidéki közigazgatási hatóságok beszámolóit. Az évi jelentés 
további fejezetei részletes képet nyújtanak az ipartestületi 
intézmény fejlődéséről, ’azi ipari közigazgatásról, a munkaal
kalmak- és közmunkákról, az anyagellátás és árszabályozás, 
a szövetkezeti szervezés, kisipari kivitel, munkabér, és mun
kaidő, hitelellátás, adózás, az öregségi biztosítás, szakokta
tás nemzetközi kapcsolatok kérdéseiről. Ismerteti az IPOK 
jóléti intézményeinek, örvendetes fejlődéséi, az iroda ügyfor
galmát és számadásait A jelentést az iparügyi hatóságok^ 
érdekképviseletek, ipái testületek címtára egészíti ki.

Hivatalos rész
a nyári időszámítás bevezetése

A ni. kir. minisztérium 1941. évi 905. M. E. sz. rendelete.
A m kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjé

nek, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosí
tásáról szóló 1931:XXVI. törvénycikk 2. §-bam foglalt és lég 
utóbb az 194Ü:XVII törvénycikkel meghosszabbított felha
talmazás alapján a következőket rendeli:

Magyarország területén jelenleg használatos egységes 
középeurópai időszámítás 1941. évi május 5. napjától kezd
ve, további rendelkezésig, akként módosul, hogy az uj időszá
mítás a jelenleg általánosan használt egységes középenrópal 
időszámítást egy órával (60 perccel) megelőzi.

Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezésekhez képest az 
1941. évi május hó 5. napja — az egységes középeurópai idő
számításban kifejezve — már 1941. évi május hó 4. napján 
23 órakor kezdődik.

Budapest, 1941. évi január hó 31 én,
gróf Teleki Pál s. k.

m. kir miniszterelnök.

Figyelmeztetés.
Felhívjuk kartársaink figyelmét, a következőkre:
1. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy testületünk tagjainak 

igen nagy része a 106.303— 1940. K. K  M. sz. rendelet 2. 
S.ban előirt óvadékbejelentési kötelezettségének nem felelt 
meg. Amennyiben e bejelentések 8  napon belül nem érkeznek 
be testületünkhöz, kénytelenek leszünk a mulasztók ellen a ren
delet 7. §-ában előirt kihágást eljárást megindítani.

2. Sokan nem küldötték be az Ismételten sürgetett üzemi 
törzslapokat. — Rérjük ennek sürgős pótlását.

3. Az alkalmazottak ki. és bejelentése- Illetőleg a mun- 
kakönyvek bemutatása nem történik a törvényben előirt idő 
alatt. Felügyeleti hatóságunk utasítására kénytelenek leszünk 
a mulasztó kartársak ellen a kihágás! eljárást ugyancsak 
megindítani.

A Budapesti Kávésok Tparlestiilotének 
elnöksége.
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TIVOLI MUSTÁR
Tomató ketsup, Worchesterschire sauce és az 

összes konzerv különlegességeket gyártja: '

TIVOLI KONZERVGYÁR
BUDAPEST. 72.

H Í R E K
Évi rendes közgyűlés.

A fennálló rendelkezéseknek megfelelően az évi rendes 
közgyűlés f. é. március 5-én szerdán déli 1 2  órakor a testület 

•tanácstermében fog megtartatni. Az évi közgyűlés napirend
jének legfontosabb tárgya a Mészáros Győző elnök lemondása 
folytán megüresedett elnöki széle betöltése. Ezenkívül napi
renden van a megüresedett előljáróságl tagok, póttagok, 3 
számvizsgáló és egyéb tisztségek betöltése. A közgyűlés alkal
mid szolgál arra, hogy kartársaink tudomásul vegyék a tes
tület egy évi munkáját és foglalkozzanak mindazokkal az ak
tuális kérdésekkel és kívánságokkal, amelyek megvalósítása 
ipari érdek. Kívánatos tehát, hogy azon kartársaink minél 
többem vegyenek részt.

Évi jelentés és zárszámadás.
Más években a közgyűlést megelőző lapszámaink egyiké, 

ben szoktuk közzétenni évi jelentésünket, zárszámadásunkat 
és a következő évi költségelőirányzatot. Minthogy a  fennálló 
lapkorlátozások folytán erre mód nincsen, azt Ipartestljlelünk 
külön füzetben kinyomhatta és minden testületi tagnak — úgy
szintén ip arunk minden barátjának — idejekorán megldildötte.

A cukorkiutalás kérdése.
„iparunk munkásságát és az üzemek forgalmainak lebonyoll 

tást rendkívül megnehezíti a rendelkezésre álló cukormeny- 
nylség ki nem elégítő volta. Testületünk közbenjárása folytán 
az előző havi kontingensnél mintegy 2 0  százalékkal többet 
utaltak ki, de a kávéházak részére ez a menylség még mindig 
csak a minimális szükséglet 60 százalékát sem fedezi. A tes
tület elnöksége újabb előterjesztéssel fordult a székesfőváros 
polgármesteréhez, amelyben a kontingens felemelését, Illető, 
lég külföldi cukor behozatalát kérte.

HávíUázi is  éltetni afosszoU
fehér és színes kivitelben,

SzUtMflMnatos Uecti a^tsszsk
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN TESTVÉREK textilnagykereskedö cégnél.
Budapest. V., Szt. István tár 5.

Telefon: 1 -802-92.

E l i s m e r t e n  a l e g j o b b
U M E I  kávé. tea

FIUMEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG 
nt; V. Gresham-palota. Telefon: 185—939.

A vasárnapi szesztilalom ügy*.
A kereskedelmi és iparkamara minisztert biztosa véle

ményezés végett megküldött* az Ipari és kereskedelmi mun
kának vasárnapi szünetéről szóló törvénytervezetet. A tör
vénytervezet a vendéglátó Üzemekre vonatkozólag az eddigi 
helyzetet nem érinti- csupán a vasárnapi szesztilalomra vo. 
natkozólag tartalmaz oly értelmű rendelkezést, hogy a fonto
sabb idegenforgalmi helyeken -a hatóság kijelölése alapján 
szabad lenne az égetett szeszes italok kiszolgálása. Testüle
tünk ezt a rendelkezést üem tartja kielégítőnek és az egész 
korlátozás elejtését javasolta.

Költözik az Arkormánybiztosság.
Az Arkormánybiztosság rövidesen átköltözik az Érsek

utcai elein! iskolába. Az összes hivatalok Itt helyezkednek el.
Felszabadul az Árkonnámybiztosság céljaira eddig igény, 

be vett Hunyadi János utca 1. szánni épület. Ebben az épü
letben — mint értesülünk —  a Kereskedelmi Hivatal egyes 
osztályai helyeztetnek el. Azokat az osztályokat helyezik el 
Budán, amelyeknek nincs nagy ügyfélforgalmuk.

Ki kaphat szegénységi bizonyítványt a fővárosban?
Az elmúlt napokban, jelent meg dr. Bódy László helyettes 

polgármester rendelkezése, mely a szegénységi bizonyitvá-

1839 m i
102 ém

BRAUN LIKÖR-BRQNDY 

MARIA TERÉZIA-BRANBY 

ST. HUBERTUS LIKŐR 

KECSKEMÉTI BARACKPALINKA
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nyok kiadása tárgyában intézkedik. Az alpolgármester utasí
totta a kerületi elöljáróságokat, hogy mindazoknak, akiknek 
a jövedelme napi 5 pengő (10 fillért, illetőleg havi 140 pengőt 
nem halad meg. s ezt igazolni tudják, részükre kiadhatják a 
szegénységi bizonyitván.vt. A szegénységi bizonyítványok ki
adásánál eddig a mértékadó közönséges napszám összege 1 2 0  
nongő volt.

Árleszállítás az olasz vendéglőkben.
Az olasz kormány céltudatos és erélyes árpolitikája meg

akadályozta a számos európai országban bekövetkezett drágu
lási folyamat kialakulását. Bizonyos, — a vendéglátóipar 
számára jelentős — nyersanyagok ára átmenetileg emelkedőt1 
ugyan, de a megokolatlan áremeléseket a kellő időben alkal
mazott szigorú hatósági intézkedés megakadályozta, úgyhogy 
egyes kiugrott árak is visszaestek az eredeti színvonalra. A 
nyersanyagok árának egészséges szabályozása folytán egye
lőre a vendéglői árak szerényebb mértékű csökkentése is 
lehetővé vált. így a húsételek árát a luxus-, valamint az I. 
és II. osztályú üzemekben 1 0  százalékkal a III. és IV. ősz. 
táljainkban pedig 5 százalékkal leszállították. Egyidejűleg 
megszabták a husadagok mennyiségét Is. Az erről szóló ren
delet szerint egy husadag ezentúl csont nélkül 1 0 0  grammnál, 
Csonttal együtt pedg 150 grammnál nagyobb nem lehet.

A Kávéson Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V il i . , József k rt . 38.

ezúton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy
kávéban  és teában

1 'ár ezekben n cikkekben utánpótlás nincs, hosszú időre 
elegendő mennyiség felett rendelkezik. A vállalat 
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, úgy, hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségekét 
tudunk adni.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága a mos
tani nehéz időkben is bű marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 
ezért felhívjuk igen tiszteit Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel
jenek,
T e le fo n  : 139—277 Saját pő rkő tde .

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc Jó zse f rakp art 6.

Telefon: 183 439. — Ü v e g  é s  porcellán

Berkovits
papirárugyár kóvéhózi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

N A G Y  IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

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

Telefon : 423 329. 423-363.

U.j teléfon: 426—117.

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

Dca&eU Teeenc. old. y.ep.és'zmécHÖU 
ty ty á c a  U ü t 6 Q . é p a v z t á t y . a :

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

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XiV. Cserei-u. 14. 
Telefon: 2-966-86. 2-9S8-94.

Vörösréz és vasedény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t s  l i t v á n

Réz és fémmlives üzeme
Telefon: 330-744.

Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-tál«ék, teáskannák, evő
eszközök, kertibutorok, sörkimérők, bo'ki- 
merőeszralok Uj á l halinál! állapotban

H E X N E R  ü z le tb e ren d ezés! v á lla la t
Buciap a it , V I., Klráyl»utca 25 . szám

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

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvize&ak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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