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NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .
Október 1-ig megfizetendő a beruházási hozzájárulás 

negyedévi részlete.
Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér har

madik részlete. m
Október 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 

kir- Pénzfigyigazgatóságnál kávé- és teakészletüket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Október 5_ig fizetendő a családvédelmi járulék IV. ne. 
gyedévi részlete.

Október 5.ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaó, 
maszíi, csokoládégyurma szept. 30-iki Készletét a m. kir.. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6.).

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható a* Ipar. 
testület Irodájában.

Október 6_ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni október havi forgalmi és fényüzési adóátaiányukat,'

Október 15.ig fizetik a fényüzési adójukat azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnffk).

Október 20.ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója,

Október 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti., külön rokkantéi látási-, valamint hadfelsze
relési adó,

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

1941. évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 5 P.
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A hadfi!! izerelési adó
Annak idején közöltük liogy a ni, kir, minisztérium 

5200— 1941. M. E. sz. rendelettel a hadfelszerelési adót lép
tette életbe.

A Budapesti Közlöny f. é. szeptember hó 28.-án kelt 
220. számában megjelent a m. kir. 2400’—1941. P. M. sz. 
rendelet, mely a hadfelszerelési adóra vonatkozó végrehajtási 
utasítást tartalmazza.

Eimek fontosabb rendelkezései a következők;
Hadfelszerelési adót tartoznak fizetni a földadó, házadó, 

kereseti-, társulati- és tantieme adó, társulati vagyonadó, va
lamint a jövedelem- és vagyonadó fizetésére kötelezett sze
mélyeik).

Minthogy az iparüzők kereseti, jövedelem és vagyonadó 
fizetésére kötelesek az adófizetési kötelezettség reájuk is ki
terjed, éppúgy mint az ipart folytató jogi személyekre.

Az adó alapja a född, ház_ kereseti, társulati és tantie
me adó, a társulati vagyonadó, a külön adó, a jövedelem és
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vagyonadó és ezen adók, vagy azok alapjai után járó állami 
pótlékok és járulékok együttes összege..

A hadfelszerelési adó alapja:
1., A föld'adó, házadó, az általános kereseti adó és az 

alkalmazottak kereseti adója, a társulati és tantiemadó. a 
társulati vagyonadó, a jövedelem és vagyonadó, a külön jö 
vedelemadó;

2. az alkalmazottak és a tantieme élvezőik, külön adója, a
rendkívüli pótlékok, a kincstári pótlék és beruházási pótlék,

3. a nyilvános betegápolási és gyermekgondozási pótadó, 
rokkantéllátási adó, a nép és családvédelmi pótadó,

E rendelezéseík szerbit nemcsak az iparüzö, de az alkal
mazottak is kötelesek az általuk Derótt kereseti külön és 
rokkantellátási adó összege után a hadfelszerelési adót 
megfizetni.

Az adó kulcsa a kivetés alapjául szolgáló adók összege 
nek 10 százaléka. Vagyis össze kell adtni a kereseti-, külön- 
és rokkantéllátási adók összegét és ennek 10 százalékát kell 
megfizetni.

Az adózó a terhére kivetett hadfelszerelési adóról az 
adóívből szerez tudomást, arról fizetési meghagyást niem 
kell kiadni

Az alkalmazottak kereseti adója és ennek állami pótlé
kai vagy járulékai, valamint azok különadója után járó 
hadfelszerelési adót a munkaadó köteles a kifizetett szolgá

lati illetményből (munkabérből) szavatosság mellett le
vonni és az államkincstárba beszolgáltatni.

A levont hadfelszerelési adóról jegyzéket kell vezetni. E  
célból köteles a munkadó az alkalmazottakról a keresett 
adóikra vonatkozó törvényes rendelkezések alapján vezetett 
illfetményjegyzéket a hadfelszerelési adónak tételenikinti be
vezetésére szolgáló hasábbal kiegészíteni, abba az alkalma
zottak kereseti adójának, külön adójának és rokkantéllátási 
adójának együttes összege alapján megállapított hadfelsze
relési adót az alkalmazottak kereseti adójával egyidöben be
vezetni és a befizetendő hadfelszerelési adó főösszegét meg
állapítani;

az alkalmazottiak illetményéből levont hadfelszerelési 
adót _  az alapadókkal1 egyidejűleg — köteles a munkaadó 
ugyanahhoz a községi elöljárósághoz (városi adóhivatalhoz) 
beszolgáltatni, amelyhez a kivetés alapjául szolgáló adók is 
fizetendőik.

A hadfelszerelési adó jogosságának és mérvének kérdő- 
sébem a közigazgatási bizottság adóügyi bizottságához lehel 
fellebbezéssel élni A fellebbezési határidő 15 nap; Ez a ha
táridő általában az adóiv kézbesítését követő naptól számí
tandó.

A fellebbezést a m. kir. adóhivatalnál írásban kell be- 
nyújtani.

. Az illetményből levont hadfelszerelési adót annak a 
hónapnak a 2t5. napjáig kell beszolgáltatni, amelyben az illet
mény kifizetése történt.. Ha a kifizetés a hó 25. napja utáD 
történt, az adót a következő havi adókkal kell beszolgáltatni.

E rendelet f. évi 1-ével lép életbe, tehát az október 1. 
Utáni első fizetési napon a hadfelszerelési adó összegét már 
•— az október első __ esetleg csonka hetére le kell vonni.

Kenyér kiszolgáltatása
A Közellátási Miniszter Ur 354 200— 1041. K. M. számú 

rendeletével (megjelent u Budapesti Közlöny 1941. szeptem. 
ben 6-i (202.) számában) Budapest és környékére a kenyér, 
a zsemlye, a morzsa, a liszt-félék, száraztészta-félék stb. 
forgalmát 1941. évi szeptember 22-étől kezdődőleg kenyér-, 
illetve l'isztjegyhez kötötte

A vendéglátóipari üzemekben a kenyér kiszolgáltatását 
jegy nélkül is megengedte, azonban elrendelte, hogy egy é t 
kezéshez egy-egy személy részére legfeljebb csak egy 60 
grammos darab kenyeret szabad kiszolgáltatni. Ennek ára az 
árkormánybiztosság határozatából 6 fillérnél több nem lehet.

A rendelet be nem tartása kihágás és azt a rendőrt 
büntetőbíróságok súlyosan büntetik.

Ipartestületünkhöz intézett kérdésekre közöljük, hogy a 
vajas- és sonkás kenyér adagokhoz szintén csak 60 gramm 
kenyeret szabad1 kiszolgáltatnii.

Megjegyezzük hogy testületünk tagjai a rendelet élet- 
beléptetése napjára kenyérkmtaiásailklat pontosan megkap 
ták.

Egyes kartársak részéről panaszok merültek fel, hogy a 
főváros közélelmezési ügyosztálya a bejelentett szükséglet
nél jóval kisebb mennyiséget utalt ki. A panaszokat illetékes 
helyre juttattuk, ahol a jogos panaszok sürgős orvoslását
megígérték.

valód i
Csak

tartson
Rendelés: Telefon 220-694.
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CrémanfRosé 
Transytvania sec

Reméljük, hogy az uj rendszer bevezetésével járó átme
neti zavarok után, a kávéháziak kenyérellátása zavartalan 
lesz..

Akinek mégis panasza lenne, közölje — lehetőleg írás
ban — ipartest diétánk irodájával.

Továbbképző tanfolyam fel
állítása

Ipartestületünk elnöksége tervbe vette egy továbbképző, 
egyben mestervizsgára előkészítő tanfolyam szervezését, Ez 
át, heti 2 napon d u. napon- a tanfolyam mintegy 3 hónapon 
ként 3 órában — összesen 75 órán át tartana. A tanfolya. 

mon csakis gyakorló iparüzök vagy mestervizsgára jogosult 
iparossegédak, ipari tisztviselők, végül magasabb iskolai 
képzettséggel bíró — felnőtt — tanor.cok, akik a tanonc
iskola látogatása alól felmentettek vehetnek részt.

A tanfolyam felöleli mindazokat a tárgyakat, amelyek
re a gyakorló iparosnak üzlete vitelénél szüksége van.

Az elnökség a tanfolyam megnyitását okt. 15-re terve
zi, — mérsékelt tandíj fizetése mellett.

Miel'ő/tt a testület a további lépéseket a tanfolyam enge
délyezése iránt megtenné, felhívjuk az érdekelteket, hogy 
részvételi szándékukat a testület irodájában személyesen 
vagy levelezőlapon jelentsék be,

A munkaadó kartáreakat felkérjük, hogy e felhívásra 
figyelmeztessék érdekelt személyzetüket,

Csak október 31-ig lehet tanoncot 
szerződtetni

Az Ipartcistület tagjainak vélünk szolgálatot tenni ak
kor, amidőn újra közöljük és nyomatékosan hívjuk fel tag
jaink figyelmét arra, hogy a szerződést ez évben csak október 
31-ig lehet, kötni Tanoncot szerződtetni csak májú®, juntuS, 
július, augusztus, szeptember és október hónapokban lehet. 
Éppen ezért igyekezzenek a tanoncot szerződtetni óhajtó 
mesterek, hogy a szerződéseket legkésőbb október 31-ig kös
sék meg mert november 1-től már nem szerződtetünk.

Segédvizsgálatot a jövőben csak junius 16-tól 30-ig és 
augusztus l_töl november 30-ig tartunk. Természetesen a 
már leszerződött tanoncokat szerződés szerinti szabadulásuk 
napján segédvizsgára bocsátjuk.

Tojáscik“ Imi “'"ziimOobÓMlflOl
IX, Ráday ucca 35. Telefon : 187 420,
Fiók: Gömbös Gyula ut 15- Telefon: 351-859.

Nyomdahiba helyesbítés
Lapunk szeptember 15-iki (18.) számának 3 oldalán a 

második hasáb szövegének 6. sorába — az előljárósági 
ülésről szóló tudósításba — a szedés felcserélése folytán, ér
telemzavaró hiba csúszott be.

Minthogy az ott ismertetett határozat fontos, a helytelen 
szöveget újból — most már helyesen __ közöljük.

„Több oldalról az a kérdés merült fel, hogy a cukrászaik 
temény elárusítók kiszolgálási dij cimcn különböző összege
ket számítanak fel. A kérdés olymódon lenne szabályozandó, 
hogy a felszámított kiszolgálási dij 10 százaléknál nagyobb 
ne lehessen.

Többek hozzászólása után, az elöljáróság kimondja, 
hogy azokban az üzletekben, amelyekben a cukrászsüte
ményt árusítók — megállapodás szerint — kiszolgálási dijat 
számíthatnak fel, ez nem lehet több, mint az eladási ár 10 
százaléka. Ahol már magából az eladási áriról kapnak szá
zalékot a külön dij felszámításának helye nincs.

Bemutattatott az ipartestület első félévi jelentése, mely
ben a bevételek 44.092 05 P, a kiadások 37.859 92 pengőt, 

a pénztári egyenleg 7.132.43 pengőt tesz ki, a nyitó —  ja 
nuár 1-i —  egyenleg nélkül.

Az egyes tételek ismertetése után az elöljáróság a je 
lentést jóváhagyólag tudomásul vészit’’

Kérjük Kartársainkat, hogy fenti közlésünket vegyék 
tudomásuk

Ipartestületi ügyek
Hírlevelek

Ipartestületünk elnöksége legutóbbi közlésünk óta a kö
vetkező körleveleket bocsátotta ki:

31. A mulatók, bárok, grillek árainak bejelentése.
32. A mulatók fényüzési adójának áthárítása tárgyában.
83. A változó keresetű munkavállalók uj OTI napibér-

m 9  m i
1 0 2  é u &

BROUN LIKÖR-BRANDY 

MÁRIA I EREZIA-BRANBY 

ST. HUBERTUS LIKŐR 

KECSKEMÉTI BARACKPÁLINKA
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fy scU w U id t-fé lc
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

IM P ER IA L  F Ü G É K É V É
legjobb kávéÍBesitő- | , Kérje mindenütt 1
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budapest. XI.

osztályba való sorolása, négy középiskolát végzett zenészek 
netk a MABÍI-ba való bejelentése tárgyában.

34. I. Kártya és billiárd játékdijak felemelése.
II. Kávékeverés ügye.

III. Kenyérfogyasztás szabályozása.
IV. A magyar vörösiktereszt támogatása.

veire, melynek rendelkezései f. é. szeptember 29-ével léptek
Felhívjuk Kar társaink figyelmét fókép a 33. sz. körle. 

élétbe.
A kötelező' kávékeveré3 ügyében benyújtott előterjesztő 

sünik a minisztériumban tárgyalás alatt áll. Addig, mig ez 
megjelenik, körlevélben értesítettük tagjainkat a keverés 
lehetőségeiről.

A játékdijak felemelése ügyében végre az Árkormány, 
biztosság döntött. Ezt a 34. sz;. körlevélben közöltük.

A kávéházi árak emelése még tárgyalás alatt áll. Don. 
tés csak az Árkormánybiztossági vizsgálatok lezárása után 
történik. Egyelőre a vizsgálatok! a vendéglőkben folynak.

A sör-áremelése ügyében a testület körlevélben közölte 
az áremelés mértékét, és külön levélben is arra hívta fél a 
tagokat, hogy a megtörtént áremeléseket jelenítsék bei. Mint
hogy egyesek a bejelentést ez ismételt felhívás ellenére sem 
tették meg, figyelmeztetjük ezeket a kartársakat, hogy az 
emelést nem vehetik igénybe.
Az élő ponty beszerzési ára.

Az Árkormánybiztosság rendelkezése szerint vendéglő
sök részére csak abban az esetben kötelesek a hal nagy keres. 
Védők a viszonteladói 3.20 pengős árat számlázni, ha a na
ponkénti vagy esetenkénti vásárlás 3 kg„ vagy a 3 kg-ot 
meghaladja.

H Í R E K
Miniszterváltozás.

Kormányzó Ur ö f Öméltósága dr. Laky Dezső közellátá
si miniszter lemondását elfogadta és helyébe Győrffy.Ben- 
g je l Sándor vezérezredest, a honvédelmi miniszter helyette
sét nevezte ki. őszinte sajnálattal vesszük tudomásul dr. 
Laky Dezső távozását, aki már miniszteri kinevezése előtt 
iparunk igaz jóakarójának bizonyult és bizalommal köszönt- 
jük Győrffy-Bengycl Sándor miniszter urat, aki uj állása 
első napjaiban katonás eréllyel megoldotta a legutóbbi na. 
pókban már súlyossá vált tojás-problémát. Ha az uj minisz
ter a gazdasági élet egyéb kérdéseiben is hasonló eréllyel 
és gyorsasággal fog intézkedni, joggal remélhetjük, hogy a 
mai rendkívüli viszonyok nehézségei, ha nem is megszűnni, 
de meg fognak könnyebbedül.

Z s l u U á x f y  p & z & fy á k

1/ e s é c k é fu ' it e le t : B p e s t , I I .  (fü tty * u . 4 .  

T e le fo n : 1 8 3 -2 9 8

Előléptetés.
A m. leír. közellátásügyi miniszter Ács Nagy Zoltán fő

revizort, az Árkormánybiziloság bőr és vegyesipari csoport
jának vezetőjét, szakesoportf önökké nevezte ki. __ Amióta
az Árellenőrzés Országos Kormánybizitossága működik, az 
élelmezési ipar ügyeit Ács Nagy Zoltán ur intézte. Tudjuk, 
milyen nehéz feladat az általános érdekeket az ipar érdekei, 
vei összeegyeztetni, de meggyőződtünk arról, hogy Ács 
Nagy Zoltán igen nagy megértéssel és az ipar iránt tanú
sított jóakarattal töltötte be feladatát. — örömmel értesül
tünk e valóban jól megérdemelt előléptetésről és az uj szak
csoportvezető unnak iparunk! nevében gratulálunk.

Házasság.
Gosztonyi Jenő, lapunk felelős szerkesztője, f. é. szep

tember 21-én Pankovits Margit urhölggyel házsságot kötött.

Gyászeset.
Rajna Rezső ipartestületi tagunk1, a Rajna cukrászda és 

Zanzibár kávéház tulajdonosa, f. é. szeptember 22-én, 54 
éves korában hosszas1 szenvedés után elhunyt. — A megbol
dogult az ipari életben érdemes munkát végzett, a cukrász- 
ipartesületnek sok éven át elöljárósági tagja volt. — Szept. 
24.én temették nagy részvét mellett.

A Baross Szövetség nyelvtanfolyamai,.
A Baross Szövetség védnöksége alatt folyó évi október 

hó 1-én kiváló szakemberek vezetésével, német, olasz, fran
cia, angol nyelvtanfolyamok kezdődnek keresztény iparosok 
számára. A tanfolyamokat az iparügyi minisztérium erköl
csileg támogatja. Tekintettel e tanfolyamok jelentőségére, 
az iparoskultura fejlesztése szempontjából. Ipartestül el link
e tanfolymokat melegen támogatja. A tanfolyamokon a tagok 
, gyermekei (12 évtől) és alkalmazottai is résztvehetnek. A 
tanfolyamok1 helye: Budapest, V III, Mária Terézia tér 8a. és 
a Ráskay Lea leánygimnázium, Szemere ucca 5. Alkotmány 
ucea és Szem ere ucca sarok. Beiiratások október 5-ig, szom
bat kivételével, mindennap 6—9 óra között, mindkét intézet- 
ben. Beiratásd dij 2 P, tandíj egy fél évre 10 pengő (négy 
hónap.)

Kávéházak szám ára nélkülözhetetlen!
időt és pénzt takarít meg) ha a jólbevált, világhírű

„ALEXANDERWERK"
Nagykonyhagépeket használja-

Vezérképviselet:
E R D Ő S  P Á L

hűi- ói ólelmiizeriparigóp nagykereskedő 
BUDAPEST. IX, MESTER U. 75.

Telefon ; 342—946.
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E l i s m e r t e n  a l e g j o b b
F I U M E I  kávé, tea

FIUMEI KÁVÉBEHOZATALI TÁRSASÁG 
(özpont: V, Gresham-palota. Telefon: 185—932. j

D ic tz t pcrtacktocok
A Magyar Vöröskereszt Egylet
f. é. október hó 4-én és 5-éni orsziágosi „Vöröskeresaites gyiij- 
tönapok”-at rendez. Tekintettel1 arra az elsőrendű fontossá
gú nemzeti érdekre, melyet a Magyar Vöröskereszt Egylet 
szolgál, felkérjük Kartársainkat, hogy a gyűjtési mozgal
mat adományaikkal támogassák és a megküldött plakátot a 
kávéházakban kifüggeszteni szíveskedjenek.

Kartársaink figyelmébe ajánljuk
A Tőke eimü közgazdasági lapot, mint a magyar közgazda- 

sági sajtó egyik vezető orgánumát, melyet a legfrissebb hír
szolgálat és a legérdekesebb cikkek tesznek előfizetésre ér
demessé. *
Megdrágult a posta.

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 248.500— 
1941. azt. rendelettel szeptember 15-től fogva általában fel
emelte a  postai szolgáltatások díjszabását. Néhány fontos 
d ij azonban változatlan maradt. így a vidéki ajánlási dij és 
a  vidéki tevéül 20 filléres alapdija. A táviró és a távbeszélő 
díjszabása azonban emelkedett:. Az összes szolgálatások uj 
díjszabását a postahivatalok közük.

A nyári időszámítás továbbra is megmarad.
A MTI szerint a nyári időszámítás az ősz bekövetkez

tével sem fog megváltozni. E  kérdéssel a közelmúltban 
foglalkozott a minisztertanács s megállapította, hogy a je 
lenlegi rendkívüli viszonyok az időszámításnak egy órával 
való eltolását a téli hónapokra is indokolttá teszik. így te- 
ihát a  mostani óraszámitás az ország egész területén a tél 
folyamán is változatlanul megmarad

Közel 400 millió pengő adó folyt be az idén Budapesten.
(Most jelent meg az összesített (kimutatás Budapest la

kosságának ezévi adófizetési teljesítményéről. Az adóható
ságok szempontjából az eredmény rendkívül kielégítő. A fo
lyó évben befolyt adók Összege ugyanis pontosan egyhar-

Kóvésok!
Minden vendég részére

A TŐKÉ-t
a magyar közgazdasági sajtó vezető orgánumát- 
A  lagfrissebb hírszolgálat, a legérdekesebb 

cikkek I I I

MEZŐ GYÁM PEZSGŐGYÁR
VII,. Almássy utca 3. Telefon 423 594. -  CASIHO -  FOR-YOU

Ofiter Márton tojásnagykereskedő
(Springut Honik utóda)

Számot budapesti kávéhoz étierem ás vendéglő 
állandó szállítója

B e á e p e st , V I. , Vasvári P á l u cca  10, —  T e l , : 227-009

maddal haladja meg a tavalyi adóbevételt. Az elmúlt nyolc 
hónapban 397,763:405 pengő adót fizetett Budapest lakoessá- 
ga, 97,069.929 pengővel többet, mint tavaly ezidő alatt. A 
főváros javára 78i 753;690 pengő adó folyt be, 10 304 440 per. 
gővel több, mint tavaly. Az általános forgalmiadóbavétel 
100,997 3i67 pengőt tett ki, a többlet pedig a tavalyival szem
ben 28,1:60.596 pengő. Különböző illetékekből az állam 
65,456 883 pengő bevételhez jutott, ami 17,440.426 pengővel 
múlja felül a tavalyi illetékbevételt.

Október elsején életbelép az artisták uj kollektív szerződése.
A Magyar Artista Egyesület és a Műsoros Szórakoztató 

Vállalatok Szövetsége hónapokon át folytatott tárgyalások 
eredményeként uj kollektív szerződés szövegében jö tt létre 
megegyezés. Az uj szerződés ugyanakkor, amikor az artis
ták számiára az eddiginél nagyobb előnyökét biztosit, a vál
lalatok igazgatói számára is szélesebbkörü jogokat tartal
maz. Október elsején lép életbe az uj szerződési megállapo
dás és ettől1 keízdve magyar artisták csak azokhoz a mulatók
hoz, szórakoztató vállalatokhoz szerződhetnek, amelyeknek 
igazgatósága a kollektív szerződést elfogadta. A szerződés
hez nem csatlakozott vállalatoknál magyar artisták nem lép
hetnek fel.

Az adókivetések megfellebbezése.
Az adókivetéseket most (kézbesítik ki az adóhatóságok. 

A kivetések elleni esetleges fellebbezéseket a kézbesítést 
követő tizenöt nap alatt ke® benyújtani az adófelszóliamlási 
bizottságokhoz. A fellebbezések tekintetében ipar testületünk 
szükség esetén szívesen szolgált tanáccsal.

Hány érdekképviseleti egyesület van az országban?
A legutóbbi években igen nagy lendülettel hívták életra 

a különböző érdekképviseleti egyesületeket. Elérkeztünk oda, 
hogy ma már 2351 az érdekképviseleti egyesületek száma, 
több mint 600.000 taggal

Zwack likörgyár eisőrangu gin-t, whisky-t, ürmösbort 
(Vermouth) és kész cocktailt hoz forgalomba, amelyet bár
mely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kartár
sak figyelmébe. Fenti 4 cikk sok külföldi márkánál még 
jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kérjen cooktail receptet. 
Fütyülős barackpálinkája a legjobb a maga nemében. Uni- 
cum versenyen kivü!.

ICáuíUázi is- éüum i afcwz&U
fehér és színes kivitelben,

SziHuy&tnatos Uedi afrwsoaU
a lesszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LLIN TESTVÉREK textilnagykereskedö cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5. 

Telefon: 1*892*92.
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Kévépótló
ügyében a szakma részéről sok olyan kívánság érkezett hoz
zánk, hogy a kávépótlékot olyan minőségben hozzuk forga
lomba, hogy a szemes kávéval keverve kávéíőzögépen is 
forrázható és leszűrhető legyen. Hosszas kísérletek eredmé
nyeképpen a nehezebben oldható anyagok kihagyásával, 
kávépótlónkat sikerült úgy előállittatni, hogy az gépen for
rázható é s __ha kissé lassabban is — kitünően leszűrhető.

Egyébként az állandó kísérletek alapján közölhetjük 
igen tisztelt vevőkörünkkel, hogy az általunk forgalomba- 
hozott kávépótlékot sikerült a legutóbb megmintázott mi
nőséggel szemben még tovább tökéletesítenünk. Abból kész
séggel szolgálunk díjtalan próbaküldeménnyel. Uj telefon: 426—117.

Kávésok áruforsaiiol R.-T.
Budapest, VII!., József krt. 38.

i f j .  G r U n w a l d  M ó r
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és poreellán

vegyitermékek gyára R,-T.
B idapest, X'V. Cserei-u. 14. 
Telefon: 2*9ó6-86. 2-968-94.

NAGY Tg n AC cikkek raktára
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT 9.

A já n lj*  d ú s a n  fe lszerelt rnktáiát. u. m . : b o r s z i v a t t y u k ,  
tzü rő g ép ek . p a lack o k , p a ra fa d u g ó k ,c ím k é k  stb. 

Te le fo n  : 423 329, 423-363.

Asztalok, szőkék biliárdok
es k e llé k e k , a lp a k k a -tá lc á k , te á sk a n n á k , evő  
eszk ö zö k , k e rlib u to ro k , sö rk im érő k , b o rk i
m érő aszta lok  uj é l  h a s in á l! állapotban..

H EX N E R Üzletberendezés! vállalat
B ud apest, V I., KlrályMitca 25 . a iám

Berkovits
papirárugyér kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d o p e s t, VII. Síp utca 4.
Telefon: 223—891.

H w d e ssm
a liáitúok

Vörösréz és v a se d é n y  ó n o záso k  I Alumínium és Rozsdamentes
a cé le d é n y e k  b o rszűrő k, á ta lak ítá s  é s  

ja v ítá so k
G l o b l t t  I s t v á n

Ráz és fámmüves üzeme
Telefon: 330-744.

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

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utea 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

J Ő R G L A J O Sdélvidéki tejgazdasági vállalaténak
a régi, kiváló minőségű sajt, vaj és tejpor termékei 

Ismét kaphatók, budapesti egy ed Árusítójánál :
KÖZPONTI VASARCSARNOK, 169-170. SZÁMÚ FÜLKE
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