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Nc.vember 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

November 20-án (szerdán.) délután 1 órakor a testület 
tanácstermében elöljárósági ülés.

November ''0-ig be kell jelenteni a családvédelmi pénz
tárnál, ha a személyzet létszáma oly mértékben csökkent, 
hogy az üzem a biztosítási kötelezettség alól kiesik.

November 30-ig be kell küldeni a fényüzési és forgalmi, 
valamint a vigalmi adóiközösség megalakításához szükséges 
vallomásokat és belépési nyilatkozatokat.

December 2-án d. u. 4 órakor a bckéltetobizottság segécL- 
tagjainak választása az jpartestület tanácstermében.

December 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér 
második részlete,

December 5 ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. kir. Pénzügyigazgat.óságnál kávé és tea készleteiket azok, 
akiknek 1939. évi október d-án készletük volt és ez egész-
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ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem 
rótták le.

December 5-ig be kell jelenteni a kakaópor., kakaó-
massza, csokoládégyurma november 30-iki készletét a m. kir. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6,).

December 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell 
küldeni a „Havi bejelentési jegyzéket”.

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

December 10-ig tartoznak az adóközüsség tagjai megfi
zetni december havi forgalmi és fényűződ adóátalányukat.

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

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

194L évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi november hó 26-án ( s z e r d á n )  
délután 1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1941. november 15.-.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k.

főjegyző elnök

A továbbképző tanfolyam 
megnyitása

Az ipát i továbbképző, illetve mestervizsgára előkészítő 
tanfolyam előreláthatólag november hó 25-én veszi kezdetét, 
ezért a beiratkozás határideje november 20. A pontos kez- 
césröl a beiratkozottak idejében levélbelileg értesittetnek.
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Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének Békéltető Bizott

sága 1941. évi december 2-án, kedden délután, pontosan 4 
órakor az ipartestüket tanácstermében (VIII. József körút 
33. I. em.) tartja

választó ülését,
£ (melyre az ipartejstülethez tartozó tagok összes segédeit 
meghívom.

Budapest, 1941. nov. 15. ,
Dr. Kállay Albert sík. 

iparhatósági biztos, a bb. elnöke.
A választó-ülés napirendje:
21 rendes és 9 pót békéltetőbizottsági segédtag meg

választása.
Bizottsági taggá csak olyan segéd választható, aki az 

ipartestülethez tartozó iparosnál van alkalmazásban, 24-ik 
életévét betöltötte és magyar állampolgár. A választás sza. 
vazólajstromokkal, titkosan történik. Szavazategyenlőség 
esetén sorshúzás', dönt.

Figyelmeztetés az ipartestülct tagjaihoz!
Az 1932:VII. te. 27. §-a, valamint a kereskedelemügyi 

miniszter ur 1932. évi 163.400. sz. rendeletének 25. §-a alap
ján nyomatékosan felkérjük mindazon ipartestületi tagókat, 
akik segédeket alkalmaznak, hogy a fenti meghívót az 
üzemükben alkalmazott összes segédekkel közöljék cs a 
tudomásulvételül szolgáló helyeken írassák alá, ennek meg
történte után pedig a meghívót az ipartesületnek küldjék 
vissza.

Azt az ipartestületi tagot, áld a meghívót alkalmazót-

S a lg ó  g é z m o só g y á r  j
és fehérnemükölcsőnzö

A  legmodernebb b eren d ezés. M o sás lág yb ó l! v ízb e n  
VI , Vörösmarty ucca 54. — Pontos k iszo lcó 'n s
O lc só  árak Telefon: 116-285

taival kellő időn belül nem közli és nem láttamoztatja, az 
ipartesülei szék megfelelő eljárás után 100 pengőig ter
jedhető pénzbirságg'&j sújtja.

Uj bejelentési rendszer a 
családpénztári bejelentéseknél

A szakmai családjpónztár — eddigi tapasztalatok alap
ján megváltoztatta az ezideiig érvényben volt bejelentési 
rendszert, amely tömeges reklamációk és túlfizetések oko
zója volt.

A nehézségek és hiányosságok kiküszöbölésére az Or_ 
szagos1 Ipari és Bányászati Családpénztár uj rendszert veze
tett be, melynek lényege az, hogy a munkaadó minden hónap
ban a gyermeknevelési pótlékkal kapcsolatban érdekelt ösz. 
szes munkavállalókra vonatkozólag a „Havi bejelentési jegy
zékben köteles jelentést tenni.

(Félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy a 
családvédelmi pénztár kötelezettsége csupán azokra a mun
kaadókra vonatkozik, akik legalább 20 alkalmazottat foglal
koztatnak.)

A „Havi bejelentési jegyzék” mellett továbbra is hasz
nálatban maradnak az igénybejelentési iv és az igénybövülési 
igényszükülési iv, valamint a név és lakásváltozás bejelen
tésére szolgáló űrlapok.

A „Havi bejelentési jegyzék” összeállítása az első al
kalommal a munkaadónak munkatöbbletet jelent. A követke
ző hónapokban már az előző havi bejelentési jegyzéket — 
az esetleg beállott változások módosításával — csak le keli 
másolni.

Ez a rendszer az alábbiakban jelent lényeges változást:
1) A munkaadó a  Havi bejelentési jegyzék rovatainak ki

töltésével csak adatokat szolgáltat és nem kell a közölt 
tényékhez fűződő joghatást ( igényfeléledés, igényszükülós) 
vizsgálni és megállapítani.

2) A változást jelentő lapok és a kisérő jegyzékek kiáL 
litása és beküldése elmarad.

3) A Szakmai Családpénztár az elbírálást a Havi beje
lentési jegyzék megfelelő rovatában feltünteti', annak máso
lati példányát a munkaadóknak visszaküldi és így a mun
kaadók a gyorméklrtöveílési pótléknak munkavállaló részére 
történt kiutalásáról, illetőleg a kiutalást gátló körülmény
ről még a kifizetés hónapjában értesülnek. Ennek következ
tében a munkaadók munkavállalóiknak a szükséges felvilá
gosításokat azonnal megadhatják, illetőleg a pótlék kiutalá
sát gátló akadály megszüntetése iránt azonnal intézkedhet
nek.

4) Kiküszöbölődik annak) lehetősége, hogy a c&aládpénz- 
tám ál a munkaadó hibájából túlfizetés merülhessen fel, 
mert a pénztár csak olyan munkavállalónak folyósíthat 
gyermeknevelési pótlékot, akiket a munkaadó a Havi beje
lentési jegyzékkel bejelentett.

5) Jogalap nélküli kiutalás csak abban az esetben fo r
dulhat elő, ha a munkaadó a munkavállalóval kapcsolatban 
téves adatokat közöl, amiért természetesen a munkaadó fe-

Dobó Sándorbizalmi M i n d i gI O ja s  cikk jó! szállít 
IX, Ráday ucca 35. Ta lefo n : 187-420.. 
Piék: GirnkAt Gyula ut 15- Telefon: 351-859.
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lel. Iübbér. az esetben a téves adatközlésnek csak a téves be
jelentési hónapjában lesz kihalásai.

Az Országos Ipari és Bányászati Családpénztár igazga
tója — a m, kir. Iparügyi Minisztérium hozzájárulásával — 
a 398€'—1941. számú rendeletével 1941. szeptember havától 
kezdve ezt a rendszert az összes családpénztárakra vonat • 
közöl ag életbeléptette.

A Havi bejelentési jegyzéket és mellékleteit a 250-nél 
kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkaadók legkésőbb 
a következő naptári hónap 5. napjáig, a 250_nél több mun
kavállalót foglalkoztató munkaadók a következő naptári hó
nap 10. napjáig tartoznak benyújtani.

Ha a munkaadó a bejelentési hónapban gyermekneve
lési pótlékra jogosult munkavállalót nem foglalkoztatott és 
így egy munkavállalóval vonatkozásban sem áll fenn jelen
tési kötelezettsége, ezt a nemleges körülményt a „Havi 
bejelentési jegyzék űrlapon a következe hónap 5. napjáig 
ugyancsak köteles jelenteni.

A „Havi bejelentési jegyzék-űrlapok” a Szakmai Család- 
pénztárnál kaphatók ivenként 10 fillér költség befizetése el
lenében. i

Az ehhez az értesüléshez kiadott részletes „Tájékoztató” 
ismerteti a gyermeknevelési pótlék bejelentése, nyilvántar
tása, igények megállapítása tárgyában fennálló rendelkezé
seket.

Kívánatos, hogy az érdekeltek) e rendelkezéseket ponto
san tanulmányozzák és azokat szigorúan kövessék.

Ipari ügyek
Békéltető' bizottsági segödtagok választása. Felhívjuk 

Kartársaink figyelmét a lapunk mai számában közzétett 
meghívóra, mely a békéltető bizottság segedtagjainak vá
lasztó ülését hirdeti. Minden munkaadó közölje ezt a meg
hívást a nála alkalmazott segédekkel (ideértve a konyhai 
alkalmazottakat, segédszemélyzetet és felirónőket is) és a 
külön megküldött meghívót küldje vissza az inartestületbe.

Elöljárósági ülés. Ipartestületünk elöljárósága f. é. no
vember 26-án szerdán délután 1 órakor (nrtja a testületi ta 
nácsteremben november havi elöljáróság! ülését. Kérjük az 
elöljáróság tagjait és a számvizsgálókat, hogy a nagyfon- 
tossfigu időszerű kérdésekre való tePcintettel az ülésen ve
gyenek részt.

Adóközösscgi vallomások és belépési nyilatkozatok. Te
kintettel az év végének közeledtére, időszerűvé válik a fény
űzés! és forgalmi, valamint vigalmi adóiközösségnek az 1942. 
évre való 'megalakítása. Az e célra szolgáló vallomások és 
belépési nyilatkozatok a közeli napokban fognak szétküldetni, 
kérjük az érdekelteket, hogy azokat pontosan kitöltve leg
később november hó végéig küldjék vissza.

Ipartestületi kezdeményezések Az autóbusz és gépko
csiforgalom korlátozásaira való tekintettél testületünk) elnök
sége azzal! az előterjesztéssel fordult a székesfőváros pol
gármesteréhez, rendelje el az éjjeli villamos forgalom kibő-

1821-1897

Kneipp, a józan életnek, az észszerű 
és egészséges táplálkozásnak egyik  

; nagy előharcosa volt. ő  ádta  nekünk 
> a  kiváló és egészséges népkávét, a  

Kneipp malátakávt -f. Minden egyes cso
m ag iránta való nagyrabecsülésből,

n  ©az ő ké p m á sá t és aláírását viseli.
vitásét és rendszeres — pontos menetrend szerint közlekedő 
— éjje li járatok bevezetését.

ÁrkormánybiztosL előterjesztések. A legutóbbi napokban 
testületünk a következő kérdésekben kérte az Árellenörzós 
Országos Kormánybiztosának döntését:

1. A tejeskávé árának megállapítását 50 százaléknál 
kisebb arányú keverés esetére.

2. A pezsgő felárának áthárithalását.
3. A kenyér és zsemlyepiritás és a forralt bor dijának 

megállapítását.
4. A szeszes italok, valamint a bor haszonösszegének, 

illetőleg haszonszázaléíkának rendezését.
Mindezeket a kérdéseket napirenden tartjuk és a döntés

ről kartársaínkat azonnal értesítjük.

E S P R E S S O
K Á V É G ÉP EK
SIMON KAROLY BUDAPEST, VI, CSENGERY-U. 82

TELEFON: 127-913.
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Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyiimöícs- 

konzervek

Á legkisebb munkabórJ/övetelések
elévülése

A munkabérkövetelés elvileg az általános magánjogi’ 
elévülési idő, 32 év alatt évül el. Ennek a jogszabálynak 
az érvényesülése mellett azonban a birói gyakorlatban igen 
gyakran alkalmazást nyert az a kötelmi jogi szabály is, 
hogy az ellenérdekű felet a követelés felől sokáig bizonyta. 
lanságban tartani nem szabad. Ezen az alapon a bíróság 
számos esetben elutasítja, vagy leszállítja a követelést, arra 
hivatkozva, hogy az alkalmazott igen későn jelentkezett a. 
munkaviszonyból származó igényével.

Az elévülési idő korlátozásának irányzata a legkisebb 
munkabérekkel kapcsolatban is érvényesült. Az 1937:XXT. 
tc.-it végrehajtó 3000—1933. Ip M sz. r. ugyanis kimondja, 
hogy a legkisebb munkabérnél alacsonyabb munkabér átvéte
létől számított 3 év elteltével a különbözetve vonatkozó 
igény elévül. További megszorítást tartalmaz az a másik 
idevágó szabály, amely szormt a követelést attól a naptól 
számított 1 év alatt lehet érvényesíteni, amely napon a 
munkavállaló megkárosításáról tudomást szerzett. Ez 
utóbbi szabály a gyakorlatban azt jeleníti, hogy ha a mun
kavállalónak tudomása yan arról, hogy ö a legkisebb mun- 
Knbérnél alac=onvabb díjazásban részesül, de a különbö
zőire vonatkozó igényét csak évek múlva érvényesíti, legfel
jebb egy évre visszamenőleg igényelheti a különbség megté
rítését.

Az utóbb említett szabály alkalmazása során a birói 
gyakorlatban különböző felfogások uralkodtak abban a te
kintetben, hogy lehet-e és ha igen, hogyan és ki bizonyíthat
ja, a megkárosításról szerzett tudomás fennforgását. Egyes 
járásbíróságok és törvényszékek elfogauták azt az érvelést, 
hogy abban az esetben, ha a munkaadó a törvényes előírások 
be nem tartásával nem függesztette ki üzemében a reá vo
natkozó legkisebb munkabéreket, a munkavállaló nem is sze
rezhetett tudomást megkárosításáról, s igy visszamenőleg 
3 évi különbözetve tarthat igényt. Más bíróságok még abban 
az esetben is megítélték visszamenőleg a 3 évi különbözotet, 
lm a •munkabérek ki voltak függesztve, . mert elfogadlak a 
munkavállalóiéinak azt az előadását, hogy a munkaviszony 
fennállása alatt függő helyzetben voltak, s ez kizárta jogaik 
érvényesítését. A bíróság jelentős része ezzel teljesen ellen
tétes álláspontra helyezkedett és csakis egy évre visszama-

Ezüst üstben főtt

Gersler málnaszörp
a vezető márka

R en d e lés: Telefon 220-694.

Billiárd-
dákók, golyók, bőrök, k zárólag saját készít
mény és ezek szakszerű javitisa: EHRL1C; I 
JÓZSEF müesztergályos. Zombor, Kosuth L. u. 
11. Alapítva 1855. Aranyéremmel kitüntetve' 

TEGYEN FRÓBÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN.

nőiéig ítélte meg a kiilön'bözetot, arra hivatkozva, hogy a 
munkabérszabályokat mindenki ismerni tartozik, a tudomás 
hiányára tehát senkii sem hivalkozhatilki.

A rendszerint alacsony perelték miatt ebben a kérdés • 
ben a felsőbíróságok sokáig nem foglaltak állást. Most a 
Budapesti Kir. ítélőtábla munkaügyi (Szőke) tanácsa elvi 
jellegénél fogva nagyjelentőségű ítéletet hozott, amelynek 
az alsóbiróságok jövőbeni gyakorlatára is bizonyos elhatáro
zó hatása lesz. A Tábla irányadónak azt az álláspontot fo
gadta el, hogy köztapasztalat szerint az alkalmazott általá
ban ismeri törvényes járandóságait, a megkárosításról 
szerzett tudomás hiányára tehát nem lehet hivatkozni. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy eszerint az álláspont sze
rint az alkalmazottat terheli a bizonyítás abban a tekintet
ben, hogy bizonyos körülmény (betegség, katonai szolgálat, 
blh.) ténylegesen kizárta azt, hogy a megkárosításáról 
tudomást szerezzen. A. Tábla véleménye szerint az, hogy a 
munkaadó nem függesztette ki a legkisebb munkabérszabá
lyokat, egymagában nem alkalmas a tudomás hiányának 
bizonyítására.

H Í R E K

Uj pénzügyigazgató. Csilléry Béla dr. miniszteri osztály
főnök budapesti pénzügyigazgató, november elején nyuga
lomba vonult. Utóda Kozocsa Mihály min. tan. lett, aki 
eddig is első helyettese volt a pénzügyigazgatónak. Az uj 
pénz'igyigazgntó több mint hasz éve működik a fővárosban. 
A IV. kerületi adófelügyelöségnek helye ttes vezetője, majd 
az V. kerület főnöke volt. Mostani megbízatásáig a székes- 
fővárosi pénzügyigazgatóság legnagyobb ügyosztályát, az I. 
főosztályi, vezette. Az uj pénzűgyigazgató eddigi működése 
folyamán megismerte a főváros adózó közönségét és a kö
zönség benne jóindulatú, lelkiismeretes, kötelességét ponto
san teljesitő tisztviselőt ismert fel. Iparunk iránt mindén
kor jóindulatot és megérést tanúsított, örömmel köszönt
jük reánk nézve is nagyfontosságu megbízatásában és mun
kásságához sok sikert kívánunk.

kávéházi, szállodai 
és vendéglői, minden

nemű fehérnemüek, flanelltakarók Hagy Válaszában 
Potyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám.
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Asztalok, székek biliárdok
és k e llé k e k , a lp a k k a -tá lo á k , te á sk a n n á k , evő  
eszk ö zö k , k e rlib u to ro k  sörl<im erők, botki 
m érő aszta lok  uj é l  hasxnftlt á 'la n o tb an

H EX N E R üzletberendezés! vállalat
______________Budaoe»t. V I., Klrély«»itca 25 . n t w

Vájná Ede nyugalmazott fővárosi tanácsnok elhunyt. A
fővárosnak gyásza van. Vájná Ede nyug. fővárosi tanács
nok, a közélelmezési osztály egykori vezetője november 8.án 
elhunyt. Vájná Ede a világháború eveiben — a legnehezebb 
időkben — vezette a főváros közélelmezési ügyosztályát és 
adta bizonyságát kiváló képességeinek. Ezekben az időkben 
alkalmunk volt meggyőződni arról, minő jóakarattal és meg 
értéssel viseltetett a fővárosi kávésipar iránt. Nyugdíjazása 
u tán a vendéglátó ipari munkabérmogáWapitó bizottság alel- 
nökévé nevezték ki és ebben a munkakörben is igyefkiozett 
az ipar békéjét megóvni. Elhunyta nagy vesztesége a fővá
rosnak és a főváros polgárságának. Igaz kegyeletünk kiséri 
•ót Bárjába. . 1

Halálozás. Káldor Fülöp, ipartestületünk egykori tagja, 
a  volt Miramare káveház tulajdonosa f. é. november 2-án 
■elhunyt. A megboldogult sóik éven át volt becsületes és 
■szorgalmas tag ja testületünknek. Nyugodjék békében!

A kávé és tea ára. Az Árel'lenőrzés Országos Kormány- 
biztosa újra szabályozta a kávé és a tea legmagasabb bruttó 
haszonkulcsát. A fogyasztói ár a megjelent rendelet érteL 
mébem pörkölt kávénál1 kilogrammonként 54, teánál pedig 110 
pengőnél magasabb nem Lehet, A fogyasztói ár nettó súlyban 
(értendő.

A le nem vonható OTI-járulék részbeni törlése. A tör
vény szerint az OTI járulékok fele csak a legközelebbi két 
bérfizetés esedékességének napján vonható le az alkalmazott 
'fizetéséből. Minthogy a 12 napi bérosztályra való áttéréssel 
■a magasabb bérosztályba sorozott munkavállalók nagyobb 
járulékát 194-1. június 80-tól kezdődőleg kell visszamenőleg 
fizetni, sok munkaadó r.em juthatott abba a helyzetbe, hogy 
•a járulékok felét az időközben eltávozott munkavállalóktól 
levonja. Ezért az OTI mindazon munkaadókra kirótt fé ljá 
rulékot törli, akik a fizetési meghagyás kézhezvétele után 
•ebben az irányban haladéktalanul1 felszólamlással élndk és 
igazolják, hogy a járuléktöbblletnek a munkavállalóra eaő 
felerészét nem volt módjukban; levonásba hozni.

A katonai szolgálat letelte után vissza kell fogadni az 
alkalmazottakat. Katonai szolgálatra bevonult segédmunkás

d ie b z l palackfamk
" W f lWU- -

leszerelése után szolgálatra jelentkezett munkaadójánál, aki 
azonban nem vette vissza az alkalmazottat. A megindított 
birói eljárás során a bíróság megállapította, hogy az alkal
mazott leszerelése után az előirt időben jelentkezett. Mint
hogy a munkaadó a 82C0—1989. M. E. számú rendelet értel
mében köteles lett volna a segédmunkásit szolgálatába vissza 
venni, amit nem tett meg >s minthogy a felek közötti szol
gálati viszonyra az ipartörvény rendelkezései az irányadók 
és annak 92. §-a alapján a felperes csak két heti felmondás
sal lett volna elbocsátható a szolgálatból, ezért a bíróság az 
alkalmazott visszavételét megtagadó kereskedőt a két heti 
felmondás idejére járó javadalmazás ■megfizetésére kötelezte.

Szigorúan büntetik a meg nem engedett süteményfajták 
készítését. A hivatalos lap augusztus li5-iki számában meg. 
jelent kormányrendelet részletesen közölte azokat a módo
zatokat, amelyek szerint a sütőüzemek, vendéglátóipari és 
cukrászüzemek: süteményeket állíthatnak elő. A közellátás- 
ügyi minisztérium ellenőrző közegei megállapították, hogy 
egyes üzemek a rendeletben megengedett süteményekén kí
vül más süteményekét is (igy pélaául rábaközi perecet éc 
vajas pogácsát) készítenek és hoznak forgalomba. A közel, 
látási miniszter ezúton figyelmezteti az érdekelt üzemeket, 
hogy a rendelet be nőm tartása esetén velük szemben a meg. 
torló intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

Előny a régebben végkielégítést kapott hadirokkantai
nak. Azok a hadirokkantak, akik annakidején, mint anyagi
lag jól ellátottak, beérték egy viszonylag kisebb végkielégí
téssel és rendszeres havi rokkantellátási járadékban évtize
dek óta nem részesültek, 1939-ben újabb nyilvántartásba 
vétettek, amennyiben az utólagos jielentlkiezési kötelezettsé
güknek ló39. okober 31-ig eleget tettek Az 1939. évi IV. 
törvénycikk szempontjából az ilyen utólagosan jelentkezett, 
legalább 50 százalékos hadirokkamiak olybá veendők, mint 
a rendes havi járadékban részesülők, amennyiben.' a laikhe. 
lyüik szerint illetékes hadige,ndozó hivatal által 1939. októ
ber végéig kiállított bizonylattal igazolják utólagos jelent
kezésüket és minden más kivételezettel szemben alkalma
zási elsőbbségben részesíthetők.

R A B E K  F E R E N C
oki- gépészmérnök gépgyára

Budapest, V ili, ókay János ucca 8 - 1 0 . szám.
S z á l l í t :  Hiitőgéposztály telefon: 1 3 8 -8 8 1 .
Linda hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye* 

két, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése
ket, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb.

Gechter és Kühne habverő, cukrász- és csokoládéipari gépeket
Sebastian Wanz elektromos automatikus cukrász- és péksütő

kemencéket.
Báltér dagasztógépeket.
Torro automatikus edénymosdgatógépeket stb. stb.

K á r l a n  d l l m e n i e s  Á r a já n la t o t !
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K ávép ó tfó
ügyében a szakma részéről sok olyan kívánság érkezett hoz
zánk, hogy a kávépótlékot olyan minőségben hozzuk forga
lomba, hogy a szemes kávéval keverve kávéfőzőgépen is 
forrázható és leszűrhető legyen. Hosszas kísérletek eredmé
nyeképpen a nehezebben oldható anyagok kihagyásával, 
kávépótlónkat sikerült úgy elöálüttatni, hogy az gépen for
rázható é s __ha kissé lassabban is — kitünően leszűrhető.

Egyébként az állandó kisérletek 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 próbaküldcménnyel.

Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., József krt. 38.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József raapart 6.

Telefon: 183 439. — Üveg és  porcellán

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY IGNÁC cikkek  rak tára
BUDAPEST V II., KAROLY KÖRÚT 9.

A já n lja  o u sa n  le lszere li rtik laiót u m . : bor*zivdttvuk , 
szürögépek, palacko k , p ira lo d u g o k .c ím kék  stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

Gentry Caslnó Pezsgő
a Ceglédi Pezsgőgyár K. F. T. Cegléd 

Hahói -fonvallkör
a Tatár Antal Ilkörgyár^Rahó (Kárpátalja) 

Vezérképv: Karácsonyi Ferenc telefon 29-38-21.

Márványból
épüle lburko lést, portálokat, k á véh áz i a szta lo kat m inden  

I sz ínb en  a lego lcsóbb árb an  készít
K r o n e m e r  D á v id  márvényipari üzeme
B ud ap est. X . .  K ő b á n y a i u , 39. (H ungária  körút sarok  

Telefon: 137 869.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztltás és festés

Budapest Vll-. Klauzál utca 8- Telefon 423-750
A z  ország legnagyobb gozm oso üzem e, legm odernebbül 

b eren d ezve! Leg k ím éle teseb b  m o-á«i rendszer._________

Vörösréz és vasedény ónozások l Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és ■; 

javítások
G l o b l t t  I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon: 330*744.

Uj telefon: 426—117.

Felelős kiadó: DK. (JAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, Vili ,  Rükk Szilárd-u. 31.

Nyoimta: ITjffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest. VIT., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

J Ö R G  L A J O Sdélvidéki tejgazdasági vállalatának
• régi, kiváló minőségű sajt. vaj, és tejpor termékei 

Ismét Kaphatók, budapesti egyedárusitájdnél : 
KÖZPONTI vAsARCSARNOK, 169-170. SZÁMÚ FÜLKE
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