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December 16-án (kedden) d, u. 4 órakor kezdődik a ká
vésipari továbbképző tanfolyam

December 17-én (szerdán) d. u, 1 órakor előljárósági 
ülés.

December 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása,
A kávésÉpari mceterviMga anyaga. Kapható az ipar

testület irodájában.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TE1CSARNOK R. T.

Telefon: 228.458. Sürgönyeim : Köztej.
---------------------------

350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
. K Ö Z P O N T I ' 1 néven 

a kiváló minőségű ismert 
P A S Z T Ő R Ö Z Ö T T  kanna 

éi nalack tejat 
H A B T E J S Z I N T  K É V É T E J  

S Z I N T .  T E J F E L T ,  
P A S Z T Ő R Ö Z Ö T T  C S E .  
M E G E V A J A T  Y O G H U A -  

T O T
K R É M S A J T O T  s t b .

TEJIVÓ CSARN0K3K

IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet téri kioszk

V. Berlini tér 9,

VI. Teréz krt, 32,

V|. Városliget.
(Vilma királyné úttal szemben

l/eaéckéfwisetet.* Bpest, IX. u #. 
Telefon: 783-289

Megjelent
a MAGYAR KAVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

1941. évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

December 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti, külön , rokkantellátási és hadifelszerelési adó,

1942.
Január 1-én esedékes a beruházási hozzájárulás negyed

évi részlete.

Január 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi úzletbér har
madik részlete.

Decem ber 5 ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. kir. Pcnzügyiga2 gat.ó3ágnál kávé és tea készleteiket azok, 
akinek 1939. évi október 8 -án készletük volt és ez egész
ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem 
rótták le.

Január 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, cso
koládégyurma 1941. dec. 31-iki készletét.

Január 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell kül
deni a „Havi bejelentési jegyzók”-et.

Január 6 -ig megfizetendő a vigalmi adóközÖ9 ségben 
néni lévő kávéházak vigalmi adója.

január 1 0 -ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni január havi forgalmi és fényüzési adóátaiányukat.
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Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi december hó 17-én (szerdán) 
délután 1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1941. december 1.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k

főjegyző elnök

Salgó  gőzm osógyáris fehérnemükölcsönzö
A le?medernebb berendezés. Mosás lágyítóit vízben 
VI, Vörösmarty ucca 54, — Pontos kiszolcé'ás
Olcsó árak Telefon: 116-286

egymás után gördülnek, hatásukat, végeredményüket polgá
ri gondolkozásunkkal még felmérni sem tudjuk.

Megnyugvással állapítjuk meg azt, hogy bár ha zárit is 
résztvesz a háborús eseményekben, benne van a vörös rém 
ellen küzdő viiágfrontbam, kormányunk bölesesége és ereje 
megvédett attól, hogy a háborús események hatásait a belső 
— a polgári élet — frontján is megérezzük.

Az élet, a munka, a termelés rendben folyiilkl és ha a há
borús viszonyok a forgalom nemzetközi megzavarása, Bizo
nyos gazdasági intézkedéseket nem tenne szükségessé és in 
ddklollttá azt hihetnék, hegy békében élünk. A közhangulat 
jó, mindenki az időhöz mórt komolysággal teljesíti feladatát

A közhangulat fenntartásának eigyik fontos tényezője a 
közélelmezés és közellátás rendje, minek érdekében rendele
tek és utasítások .egész tömege látott napvilágot. Bármily 
terhes is e rendelkezések végrehajtása — főiként a közvetlenül 
érdekeltek szempontjából — az eredmény mégis az ánszin-

Az év végén
Még néhány nap és az uj esztendő be fordulunk. Elmúlik 

a nehéz, izgalmas eseményekkel telt 194l-es év, mely súlyo
sabb és nehezebb volt elődjénél és követi egy uj, mély világ- 
események közepette köszönt ránk, és amelynek eseményeit, 
történéseit nem is sejthetjük.

Annyit látunk és tudunk, hogy a történelmi események

vonali tartása, a pénz vásárló erejének megőrzése — a mi a 
gazdasági élet rendjének fenntartása azc-mpontjából a leg
fontosabb tényező.

Ebben a feladatkörben találja meg hivatását a magyar 
vendéglátóipar, amelynek közszükségleti" jclkgo éppen 
ezekben a rendkívüli időkben domborodik ki és fontosságát 
úgy a közönség és a hatóságok is elismerik.

Ez a helyzet természetesen úgy az egyes ip trüzokre, 
(mint azok érdekképviseleteikre súlyos feladatokat rótt.

Fenntartani az ipari üzemek teljesítőképeisségét, kielégi- 
teiii a közönséget, megszerezni mindent, amire szükség van 
akkor, mikor forgalmi nehézségek, hatósági korlátozások 
megnehezítik az áruk korlátlan beszerzésének l f  v töcégét,
óriási feladat

Megtesszük ezt, mert meg kiéli tennünk minden anyagi 
sikerre való tekintet nélkül. A mostani idő, nem vagyongyűj
tés és nyereséggyarapitás kora,, de az áldozatos hazafias
ságé. A háborús viszonyokból nem húzhat hasznot senki — 
nemcsak .ízért mert a rendkívüli idők jogrendszere tiltja, —

Billiárdasztalok v é t e l e ,  
e l a d á s a .

Behúzásokat és javításokat aonnal el készítjük 
A l p a k k a ,  ü v e g  és p o r c e l l á e á r u  e w *  

b l é m t i v a l  is  legolcsóbban

Fried Zsígmond és Fia
VI., Király u. 44- el. 224 804, Kölcsönzés!

t
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de azért, mert a harctereken küzdő hőseink áldozata sokkal 
nagyobb, mint az üzleti hasson elmaradása vagy csökkenése. 
Lehetővé kell tenni, hogy mindenki, aki arra utalva van, 
megkapja mindennapi étkezését elérhető szerény árakon.

Merjük állítani, hogy a magyar vendéglátó ipar a most 
lezáruló évben ezt a feladatát teljes mértékben teljesítette.

Ha voltak is szórványos esetek, amikor a. hatóságok isi- 
torziót indítottak egyesek ellen, meg vagyunk győződve, 
hogy az esetek túlnyomó többségében a viszonyok nem isme 
rése. bizonyos tudatlanság okozta azt, hogy az illetők bírói 
szék, elé kerültek.

Az érdekképviseletek feladata pediig ebben az időbér, 
az őrtállás, a résen levés, oktatás és figyelmeztetés.

Mit szabad és mit nem szabad tenni hogyan és mikor? 
Hogyan és mit lehet számítani, a hatóságoknál rámutatni 
a bajokra, a szükségességekre, segélyt és orvoslást szorgal
mazni, a lehetőség' szerint megkönnyíteni az iparos hely
zetét.

Az érdekképviseletek — ezúttal az. ipartestületekröl van 
szó — törvényszabta adminisztrációs feladatai a második 
vonalra szorulnak, az első és legfontosabb a rendkívüli vi
szonyok kereteibe való beilleszkedés. Hogy ez minő mérték
ben sikerült, annak elbírálására nem mi vagyunk hivatva. Ez 
az illetékes hatóságok, közönség cs nem utolsó sorban kar
társaink feladata

Nehéz év volt a most záruló — egyelőre a helyzet azt 
mutatja, hogy a jövő sem tesz. könnyebb. Amint eddig tét* 
tűk, igyekszünk a reánk háruló feladatoknak teljes mérték
ben megfelelni, amint lehet könnyíteni és lelkiismeretes gon
dossággal szolgálni akarjuk a közellátás, a közönség telje
sebb kielégítésének és iparunk teljesítőképességének fenntar
tása. nagyfontos? ágú érdekét.

Adja Isten, hogy erre módunk és alkalmunk legyen.

Iíövessy Géza,

Anyagtakarékosság
A legutóbbi napok folyamán kiadott hatósági rendeletek 

a nyersanyagokkal való takarékosságot szolgáljáK,
Tudomásul kell vennünk, hogy a mai rendkívüli időkben 

mindenkinek az a kötelessége, hogy egyéni szempontjai hát
térbe szorításával, a köz érdekét szolgálja és biztosítsa az 
ország és a lakosság zavartalan ellátásának rendjét,

A gazdasági életnek bizonyos megkötöttségei, korlátozá
sai léptek életbe, amelyek kétségtelen, hogy a boldog béke
idők kényelmes és könnyű üzletvitelét megnehezítik. Azelőtt 
nem kellett kérdenünk, miből, mennyit adhatunk, mindenki 
a maga viszonyai cs közönsége igényeinek megfelelően ve
zette üzletét, A mostani komoly időkben erre mód nincsen 
és a magunk érdekében is szükséges, hogy a korlátozásokat 
betartsuk és pontosan végrehajtsuk.

1821-1897

Kneipp, a józan életnek, az észszerű 
és egészséges táplálkozásnak egyik 
nagy előharcosa volt. Ő adta nekünk 
a  kiváló és egészséges n ép ká vé t, a  
Kneipp matetakavÉ-t. Minden egyes cso
mag iránta való nagyrabecsülésből, 
az ő kép m á sá t és aláírását viseli.

Ma már több mint egy éve benne élünk a korlátozó 
rendelkezésekben. Szinte megszoktuk a hústalan és egytálas 
v,apókat, a tejszín használatának tilalmát, a zsemlye meg
szűnését és egyéb korlátozásokat.

Tény, hogy ez intézkedések, megnehezítették az ipar le
bonyolítását, de lényegében a forgalom nem változott.

ESPRESSO  
KÁVÉ GÉPEK
SIMON KAROLY BUDAPEST, VI, CSEKGEBY-U. 82

T E LEFO N : 1 2 7 -9 1 3 .
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és 

konzervek

Ezzel a komplett" kérdéssel kapcsolatban van egy
két megjegyzésünk.

— Egyes helyeken megszüntették a komplett reggeli 
kiszolgáltatását olykép, hogy reggelire nem adnak mást, 
mint egy egyszerű kávét vagy teát. Ezzel szemben a vendég 
rendelhet és kaphat külön adag vajat, mézet, janiét, ami ter
mészetesen nagyobb, mint az eddig szokásos kompletthez 
kiadott adag.

Ily módon az a vendég, aki eddig beérte 15—20 gr. v a j
ja l, v. 20—30 gr. jammel, kénytelen e mennyiségek kötszere, 
té t is fogyasztani, természetesen magasabb áron.

nélkül kiadni. Tény az, hogy ma, amiig a asirváltójegyi •: 
csupán a jegyrendszerhez kötött zsír, tehat sertészsir feihia z- 
nálásával készült ételek kiszolgáltatásához van kötve, erre 
mód is van, mert másszerü zsiradékok is állanas. rendelke
zésre, Mi fog történni azonban akkor, ha a váltójegy rend
szer a többi zsiradékra is kiterjesztetik és mindenki kényte
len lesz meglévő készletét a váltó jegyek keretében felihas s ■ 
nálni? Ekkor fog bekövetkezni az ellenkező véglet, hogy 
zsirjegyet leszünk kénytelenek kérni, minden cikikért, 
amelyhez ma zsírt használunk és amelyhez a felhasznált 
mennyiség csekélységénél fogva erre ezidö szerint nincs 

szükség.

Minthogy a megállapított váltó jegyek mennyisége még 
a 1 '5  százalékos pótlékot is figyelembe véve, nem valami 
bőséges, sokkal praktikusabb lesz, ha az, akiinek valamelyes 
más zsiradékból álló készlete van, ezt tartalékolja az esetleges 
hiányok fedezésére és a zisirváltójegyek beszolgáltatásához 
szigorúan ragaszkodik.

Ez pedig nemcsak takarékossági szempont, de a szak
mai loyalitás kérdése is. Nem lehet üzleti előnyöket ková
csolni abból, hogy valakinek sikerült bizonyos tartalékokat 
szerezni, miig másnalk erre módja nem volt.

Ez két szempontból kifogásolható. Az egyik az 
anyagtakarékosság szempontja, nem lehet akkor, amikot 
valamiből kevés van, mellékeikként annak dupláját kiadni. 
Egy teljes adag vajajl v. jammel, egy teljes fogyasztást le 
het lebonyolítani és egy vendéggel töbl>et ki lehet elégíteni, 
ami a közeliátás szempontjából is figyelembe veendő. A má
sik szempont, pedig az, hogy bár látszólag ezeket az egész 
adagokat jóváhagyott, tehát legális árakon adják, a vendég 
mégis többet fizet az eddigi fogyasztásáért fizetett összeg
nél. Már pedig a takarékosság szempontja nem szolgálhat 
alapul arra, hogy a vendég kénytelen legyen ok és szükség 
nélkül többet fizetni.

Akinek tehát módjában van, adja továbbra is a szo
kásos kompletteket, a könnyítés csak azt jelenti, ha valaki
nek egyik mellékanyagjából nincsen elég készlete, jogában 
áll egy másik, megfelelő értékű anyag, esetleg nagyobb 
mennyiségben való _  kiszolgáltatásával helyettesíteni, Ha nem 
tudok a kávé mellé a szokásos vajat adni, adok helyette 
nagyobb adag mézet, vagy jamet, De ez semmi esetre sem 
szolgálhat, semmiféle árfelemelés jogcíméül,

A másik legaktuálisabb kérdés a zsirvál tó jegyek beveze 

tése. Tény az, hogy az egyes fogyasztási cikkekhez járó 
z sirváltó jegyek mennyisége igen ügyesen van megállapítva, 
annál is inkább, mert amim tapasztaljuk, az ételek egész 
sorát lehetséges ilyen jegyek nélkül kiszolgáltatni.

De ezen a téren sem hihet ad absurdum menni és a zsir- 
váltójegyek bevezetéséről tudomást nem véve, mindent jegy

Kávéházi újságos alkalmazása.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara konkrét eset
ből kifolyólag hozott elvi jelentőségű állásfoglalása szerint 
a kávéházban állandóan alkalmazott újságos (ujsághordó) 
teendők elvégzése — bár ez a kávéházi üzlettel kapcsolatos 

is — nem tekinthető szakmai képesítéshez kötött tevékeny
ségnek.

Árkormánybiztosi rendelet 
a nullás liszt, a szárított 

tészta és zsemlye áráról
A hivatalos lap közli az árkonmánybiztos rendeletét, 

amellyel december 8 -tól, hétfőtől kezdve a nuLlásJászt fo
gyasztói árát kilcgramimönkint 6 8  fillér helyett 78 fillérben 
állapiltja meg. Ennek megfelelő módon emelte az árkor- 
mánybiztos a szárított tószitia és zsemlye árát is. Eszerint a 
tarhonya uj ára 1  kilós csomagolásben a következő: tojás- 
nélküli 1,32 pengő, 2 tojásos 1,76 pengő, 4 tojásos 2-18 pen
gő. A levestészta ára ugyanilyen csomagolásban és minőség
ben 1.42. 1.88, 2.32 pengő, a csőtésztáé pedig 1,46, 1.90 ,6 s 
2,32 pengő. Kisebb csomagolásban az árak aránylagosan 
magasabbak. Az egységes buzakenyér. rozskenyér, rozsos 
búzákényér és árpás buzakenyér legmagasabb fogyasztói ára 
kilogramimonkint 48 fillér.
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Budapest, V ., Honvéd ucca 16.
Telefonszám: 119-633

Bevonják a papír és ezüst 
1 és 2 pengősöket

A Magyar Nemzeti Bank a forgalomban tevő, 1938, évi 
január hó 15-?ki (kelettel ellátott 1 pengős és az 1940. évi 
júliusi5-iki kelettel ellátott 1 pengős és az 1940, évi julius 
15-iki kelettel ellátott 2 pengős címletű bankjegyeket 19*. 1. 
évi szeptember hó 1 0 -től kezdődiőleg a forgalomból be
fon ja,

A bevonásra kitűzött időtartam a magyar kir. kormány 
hozzájárulásával 1942, március 10-éig terjed, mely időpontig 
a behívott bankjegyeiket, úgy mint eddig, fizetéskép el kell 
fogadni.

Ennélfogva a Magyar Nemzeti Bank főintézete. fiókin
tézetei és kirendeltséged a behívott bankjegyek ugyancsak 
1942, március 10-éig fizetésképn vagy kicserélés végett el
fogadják. Ez időpont után az említett bankjegyeket a Ma
gyar Nemzeti Bank intézetei és kirendeltségei már csak k i
cserélés végett fogadják el,

1945. március 10-ével a Magyar Nemzeti Bank bevál
tási kötelezettsége a fentemiitett bankjegyekre vonatkozólag 
a Bank alapszabályainak 94, cikke szerint megszűnik.

( n U i t 100 w t

J ü k f c B c a M Í y

Mária Terézia Brandy
St. Hubertus Likőr
Kecskeméti Barack- 

pálinka
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d llllárd -
*3

dákók, gólyák, bérék, k'zérólag saját készít
mény és ezek szakszerű javítása: EHRLICri 
JÓZSEF möesztergélyes. Zombor. Kosuth L, u. 
11. Alapítva 1855, Aranyéremmel kitüntetve. 

TEGYEN PRÓBÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN.

A 3690—1941, M. E. számú rendelet az 1  és 2 pengős 
érméknek alumíniumból való verésével kapcsolatban annalk- 
idején kimondotta, hogy az 1 és 2  pengős ezüstérméket a 
forgalomból be kell vonni. Tekintettel arra, hogy az alumi- 
niumérmék forgalombahozatala már megtörtént, a hivatalos 
lap 1941. évi szeptember hó 1 0 -iiki számában közzétett 
pénzügyminiszteri rendelet kimondja, hogy az 1 és 2  pengős 
ezüstérméket alummiumémékre való átcserélés végett 1942. 
évi január hó 31-ig a Magyar Nemzeti Bankhoz be (kiéli szol
gáltatni, Az említett határidő lejárta után 1 és 2 pengős 
ezüstérméket átcserélés végett nem fogad el. A rendelet sze
rint azonban ettől az átcserclési határidőtől függetlenül az 
1  és 2  pengős ezüstérmeket magánosok csak folyó évi novem
ber hó 30-ig, az állami és egyél) közintézmények (tehát a 
postahivatalok is) pedig csalk ezévi december hó 31-ig köte
lesek fizetési eszközül elfogadni. Ezért a közönségnek érde
kében áll, hogy az 1  és 2  pengős ezüstérmék átcseréléséről 
tűinél előbb gondoskodjék.

Hivatalos rész
A kávésipari továbképző tanfolyam megnyitása.

A kávésipari továbbképző tanfolyam f. é, december 
hó 16-án, kedden délután 4 órakor (kezdődik az ipartestület 
helyiségeiben. A tanfolyam vezetősége felkéri a tanfolyam 
résztvevőit, hogy az ünnepélyes megnyitón pontosan jelenje
nek meg, A még rendelkezésre álló néhány helyre a tanfolyam 
kezdetéiig pótlólag még be lehet iratkozni az ipartestületben, 
a hivatalos órák alatt.

A H r A C < V # % l f  kávéházi, szállodai
és vendéglői, minden- 

nem j  fekérnemüek, flanelltakarók nagy Választókban 
Pelyán Ado lf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám.

Az Erdélyi nyereménykölesün jegyzése.

A múltkoriban arra kértük kartácsainkat, közöljék, mek
kora összegeket jegyeztek az Erdélyi nyereményioök:sömre. 
Ipartestületünk erkölcsi sikere, ha bizonyítani tudja, hogy
tagjai mennyire átérzik hazafias kötelességeiket.

Ismételten kérjük Kartácsainkat, hogy egy levelezőlapon 
közöljék testületünkkel hogy mily összegekkel vettek részt 
a jegyzésben.

Ipari ügyek
Körlevelek,

Ipartestületünk elnöksége f. é. dec. 1. óta a következő 
körleveleket küldötte szét:

45. sz. Tojás kiszolgálás korlátozása, komplett reggelik

ügye.
46. sz. Adatok kiszolgáltatása tárgyában.
47. sz, Zsirváltójegyek forgalombahozatala.
Nyomatékosan figyelmeztetjük kartársainkat, hogy kör_

leveíeinket gondosan tanulmányozzák, Amennyiben valaki 
egyik-másik körlevelünket neon kapta volna meg, reklamálja 

testületünk irodájában.

A tojás kiszolgálás korlátozásával. iűlotőfletg a komplett 
reggeli kiszolgálás kötelezettségének felfüggesztésével kap
csolatban figyelmeztetjük kartársainkat, hogy ez a könnyí
tés nem szolgálhat alkalmit! az egyes szolgáltatások árai
nak felemelésére. Nem lehet megtenni azt. hogy a komplett 
reggeli mellékeikkel helyett, az. egyes elekeket adagonként 
szolgálják ki és igy a vendég többet fizessen. Ha az ipar 
űző a mellékeikkel- — vaj, jum, méz, stb, — adagomként 
ki tudja adni, adja azt továbbra is a komplett reggelihez is,

A zsiradékváltójegyek rendszere december 10-én lépett 
ölet be A jegvrendszer részleteit 47, sz, körlevelünkben ismer
tettük. Figyelmeztetjük kartársainkat, hogy a vonatkozó 
rendelkezéseket saját érdekükben pontosan, tartsák be.

ífs m s w m B im x i

J Ö R G  L A J O S
délvidéki tejgazdasági vállalatának

a régi, kiváló minőségű sajt, vaj, és tejpor termékei 
Ismét kaphatók, budapesti egyedérusltcjánál :
KÖZPONTI VÁSÁRCS&RNOK, 169*170. SZÁMI! FÜLKE
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Vitézt fialcuk&öcolc
Adóközösségi bevallások. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy 

kartársaink egy része mindeddig nem küldötte be forgalmi 
és vigalmi adóközösségi vallomását. Minthogy a jelentkezé
seket le keli zárnunk, figyelmeztetjük az illetőket, hogy 
amennyiben a vallomásokat haladéktalanul nem küldik be, a 
jövő évi aaóközöseégbe nem lesznek felvehetők.

Végül figyelmeztetjük, hogy az 1942. évre az adóiközös
ségre csak azok vehetőik fel, akiknek hátraléka nincsen. Aki
nek hátraléka van. rendezze azt f. hó 28-ig,

A szilveszteri záróra meghosszabbítása ügyében a tes
tület elnöksége előterjesztéssel fordult a m, kir, belügymi
niszter úrhoz. A döntésről körlevél, vagy a napilapok utján 
fogjuk knitársainkat értesíteni.

H Í R E K
Előljárósági ülés.

Az 1941, évi december havi előljárósági ülés a köze
ledő karú csonyá ünnepre való tekintettel már december hó 
17-én (szerdán) déli 1 órakor fog a testület tanácstermében 
megtartatni. A napirenden lévő aktuális kérdésekre való te
kintettel kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai miniéi na
gyobb számban vegyenek részt.

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 kikézbesittetnii.

Lapunk zártáig a következő kartársaink váltották -meg 

újévi ajándékaikat:

Kiry bizonyos cigarettafajta sikere gyakran megmagyarázha

tatlan dolgoktól függ. Száz és százmilliószámra gyártják a 

jobbnál jobb, a zamatosabbnál-zamatosabb füstölnivalókat. 

Egyfajta aztán „kiugrik”. Egykettőre olyan népszerű lesz, 

mint — mondjuk — a Memphis. A következő lépés: mindent 

elkövetni hogy a közönség még jobban összeszokjon az ú j

fajta cigarettával, A Memphis remek uj ruhát kapott, Uj és 

nagyon csinos dobozkát 25-, vagy 50 cigaretta számára. Ez

zel is természetesen a fogyasztók kényelmét akarják szolgál

ni. Csak könnyebb egy ügyes kis dobozból rágyújtani, mint 

a divatjamúlt régi „staniclihól"! Nikotox minőségben is kap

ható!

Abbázia, Arizona, Astoria, Balaton; Baross; Bagatell; Bet- 
városi. Biarritz, Bodó, Borárostéri, Cairó, Carlton, Capri- 
mulató. Club; Cőrso, Corvin, Corvin áruház, Csarnok, Dubar- 
ry, Edison; Elysee; Emke; Florenc, Gellért, Hadik laktanya; 
Hangli kioszk, Hungária szálló kávh., Japán. Keleti, Kis 
Kárpátja, Ivözponti-Centrál, Lánchíd, London; Miénk; 
Mignon, Modern; Moulin Rougo, Muzeum, Műcsarnok, Neg- 
resco, Opera, Országház, Ostende, Otthon, Palace, Palatínus; 
Parlament, Pátria Pólyák, Sanghai bár, Savoy, Seemann, 
Rimplon, Spolarich, Szabadság, Terminus, Unió, Upor, Va
léria; Váráért.

Mestervizsga.
P, é. december 5-én tartottuk ez évben utolsó mester

vizsgánkat amelyre Í6.an jeüentkez tellö. A bizottság tagjai 
Szabó Samu biz, elnök, Kövessy Géza és Ottó Dezső voltak, 
a kereskedelmi és iparkamara részéről dr, Lipcsey Ádárni 
titkár jelent meg, A jelentkezettek a vizsgát valamennyien 
sikerrel állották meg.

D R A B E K  F E R E N C
oki. gépészmérnök gépg/ára

Budapest, V ili, Bókay János ucca 8 -1 0 . szám*
S z á l l í t :  Hiiiőgéposztály telefon: 13 B -8 8 I.
Linde hiitÖgSppB] felszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berend-zése
ket, önműködő spichtlizókat, hűtőkamrákat stb.

Geclller és Kiülne habverő, cukrász* é3 csokoládéipari gépeket
Ssiiastian W3i1Z elektromps automatikus cukrász* és péksütő

kemencéket.
Betier dagasztógépeket.
Torra automatikus edénymosogatógépeket stb. stb.

Kérjen dljmontas árajánlaton önműködő edény mosogató
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Ciak
valódi G E S S L E R  A L T V A T E R T

tarlscn
Rendelés: Telefon 220-694

Az 50. a 20 és a 10 filléres nikkelérméknek a forgalomból
történő bevonása.
Az 50, a 20 és a 10 filléres nikkel érmé két a Magyar 

Nemzeti Bank a 191-í’O'S—1941. P, M, számú rendelet értel
mében 1942, évi április hó 30 napjáig a forgalomból be
vonja; ezeket az érméket 20 és 10 filléres acélénmékire való 
átcserélés végett a Magyar Nemzeti Bank budapesti fóinté. 
zetéhez, vidéki fiókintézeteihez, illetőleg kirendeltségeihez az 
1942. évi április 30. napjáig be kell szolgáltatni,

A Magyar Nemzeti Bank a hozzá beszolgáltatott 50, 20 
és 10 filléres nikkelérmék ellenében 20 és 10 filléres acólér- 
inék helyett más váltópénzérméket vagy bankjegyeiket js ad

hat.
Az 1942. április 30. napja után a Magyar Nemzeti 

Bank 50, 20 és 10 filléres nikkelérméket átcserélés végett 

többé nem fogad el.
Az 50, 20 és 10 filléres nikkelérméiket magánosok 1942. 

február 20 után, az állami és egyéb közpénztárak pedig 

1942 március 31, után fizetésül elfogadni nem köteleseik'.

Kitüntetett pincérek.
Hosszú érdemes szolgálatuk jutalmául a  következő 

vendéglátóipari alkalmazottak részesültek kereskedelemügyi 
miniszteri kitüntetésben: Kcrber Alajos pincér, 3? szolgálati 
év. Kot illa Károly szakács, 36 szolgálati év, Futok Gyula 
főpincér, 36 szolgálati év, Burányi Antal pincér, 36 szolgá
lati év, Hujber Lajos főpincér, 35 szolgálati év. Wichte,* 
Károly szakács, 34 szolgálati év, Tömör Ferenc főpincér, 34 
szolgálati év munkássága után.

U ic d i& s t H

a

Kávésok 
Lapjában!

Nem szűnik meg a Pannonia.szálló

A Pannoniaszálló tulajdonosától úgy értesülünk, hogy a 
szállóüzon megszűnéséről elterjedt (hirek tévedésen alapul
nak. A szálló vezetősége hangoztatja, hogy az üzem fenn
tartását a mai időkben a közönség érdekében is szükséges- 
lek  tartja.

Az acélból veit 20 filléres érméket
a Ma°yar Nemzeti Bank november 24-(öl hozta forgalomba. 
Az uj 20 filléres érme közepén lyukasztva van.
Hány érdekképviseleti egyesület van az országban?

A legutóbbi években igen nagy lendülettel hívták életre 
a Jdlömiböző érdekképviseleti egyesületeket. Elérkeztünk 
oda, hogy ma már 2351 az érdekképviseletek száma, több 
mint 600.000 taggal.

Elkobozták a nagyváradi kávéházak és klubok römiköveit,

A nagyváradi pénzügyőrök végigjárták az összes klubo
kat, kávéházakat és egyéb szórakozóhelyeket, ahol romi* 
játék folyt és valamennyi feltalálható' römikovet elkoboztak. 
A román uralom alatt ugyanis Erdélyben is elterjedt a rö- 
rnikő, amely a kártyát pótolja. A kávéháztulajdonosok közös 
kérelemmel fordultak a hatóságokhoz hogy a jövedéki ellen
őrzés mellett engedélyezzék továbbra is a  römiköveket, A 
pénzügyigazgatóság kijelentette, hogy egyelőre eltekintenek 
attól, hogy jövedéki kihágást indítsanak a römi.köjáték)osok 
ellen.

Kevesebb szódavíz fogy,

A gyógy- és ásványvizek továbbá a szikvizek forgalma 
lásebbedik, az utóbbiaké főleg a borfogyasztás csökkenése 
miatt. Tavaly januártól szeptemberig Budapesten 22,268.000' 
liter volt a szikvizfogyasztás az idén ugyanebben az időszaka 
bán csak 16.495,000 liter, A hűvösebb időjárás is nyilván 
befolyásolja a szikvizfogyasztást, mint ahogy á starandfürdők 
forgalmát i®. Erősen csökkent szeptemberben a strandok 
forgalma, pédául a Palatínus strandfürdőnek csak 671 ven
dég volt a tavaly szeptemberi 20.2i66 vendéggel szemben.
Ki kaphat szegénység bizonyitványt Budapesten.

A helyettes polgármeser utasította a kerületi elöljáró
ságokat, hogy mind azoknak, akiknek a jövedelme havi 1401 
pengőt nem haliad meg. s ezt igazolni tudják, kiadhatják a 
szegénységi bizonyitványt. Eddig 120 P vélt a mértékadó 
összeg,)

A Lenz-kávé ára.

A Gyarmatáru Importőr Nagykereskedők Orsz, Egyesü
lete közli az érdekeltséggel, hogy az Árellenőrzés Országos 
Kormánybiztosságanak rendelkezése szerint a Lenz-féle 
importból származó kávéból előállított pörkölt kávé fogyasz
tói ára 56 pengő és ez az ár semilyen körülmények között 
nem emelhető,

Szerbia vidéki kávéházait bezárták.

A szerb kormány rendeletét adott ki, melynek értelmé
ben az összes szerb vidéki városok kávéházait, mint nem 
kívánatos találkozó és politizáló helyet, azonnali hatállyal 
kötelesek bezárni.
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Fából készült cukor.
Érdekes üzleti vállalkozás színhelyévé válik Svájc, Az 

tiltani Grison kantonban gyárat alapítanak, amelynek ter
ve, hogy friss fából készítsen cukrot. A gyár alapításának 
céljaira a kanton öt százezer’ frank segélyt kért az álltamtól, 
egyébként; a gyár felszerelése ötmillió frankot emészt fel A 
svájci szövetségtanács a segélyhez hozzájárult, sőt kilátásba 
heffiyezte, hogy a gyár által készített, alkoholt és cukrot 
megvásárolja. Az érdekelt szakkörök az egész világon iká- 
i áncsian várják a svájci cég első gyártmányait.

Uj kenyérfajta __ fükeverékkel
Ezúttal nem azért keverik füvei a kenyeret, mert ke

vés volna a búza, hanem egészségi okokból. Természetesen 
az Egyesült Államokról van szó, ahol a minnesotaállambeii 
Duluth város egyik sütödéje jött arra az „eredeti” gondolat
ra, hogy uj kenyérfajtát hoz forgalomba, melyet szárított 
fü porával kever. Állítólag azért, mert ebben a szárított fű
ben gazdag vitamintartalom van, A füport „Meadov-Kist” 
névre keresztelték és előállításával a Wisconsin.állambeli 
New-Richmond városban levő Doghboy Mills Incorporated 
malomállaJat foglalkozik. — Ez a hir is olyan csodabogár, 
mint több amerikai szertelenség, amellyel a világot akarják 
szédíteni, hol vitamin, hol egyéb címen. A hírt mégis közre
adjuk, mint a sokféle amerikai csodabogár egyik példáját.

A magyar gyümölcs

nemcsak ízre, zamatra tartozik a legkütenbek közé egész 
Európában, hanem vitamintartalom tekintetében is. Nem 
különben a magyar főzelék. Nemrég került nyilvánosságra 
azoknak a vizsgálatoknak az eredménye, amelyekét még az 
1939. éviién termett magyar gyümölcsökkel és főzelékekkel 
végeztek a magyar kutatók, A nyersanyagból különleges 
porcellargolyós malomban pépet készítettek és laboratórium
ban ennek kipréselt és megszűrt levét használták fel a vizs
gálathoz. Száz köbcentiméternyi lében a következő C-vita- 
mintartalmnkat találták; érett eper 95, málna 22, meggy 
15, fekete cseresznye 18. rózsaszínű cseresznye 3—5, vörös 
TÍbizke 32, egres 23, kajszibarack 10, körte 8, őszibarack 12, 
szilva 10, görögdinnye 6, sárgadinnye 22, paradicsom 24, 
ugorka 2, sárgarépa 1, édes zöld paprika 22, csípős zöld 
paprika 10, burgonya 12, zöldbab 4, sóska 16, kalarábé 26, 
paraj 16, tök 2, hagyma 6—10, zöldiborsó 50, kel 17, káposz
ta 4 és kelvirág 15, összehasonlításul érdemes megjegyez
ni, hogy az olasz narancs levében 53, a citroméban 69 és 
mandarinéban 29 milligramm C-vitamint találtak százköb- 
cemtiméterenként a kutatók,

Mennyi kávét isznak az emberek?

Érdekes statisztikát állítottak össze a nemzetek kávé- 
fogyasztásáról, Eszerint Európában a svédek isznak legtöbb 
kávét, azután a norvégek, dáaidk és hollandusok, A svédek
nél átlag minden ember évenként 7.8 kiló kávét fogyaszt; a 
norvégeknél 7, a dánoknál 6.9, a hollandusoknál 6.6 kiló a 
fejenkénti átlagos fogyasztás. Más nemzeteiknél a kávéfo
gyasztás jóval kisebb: az Egyesült Államokban 6, a belgák-

0

r,ál 5,9, a franciáknál 52 , a finneknél 4.8, a svájciaknál 
4.5, a németeknél 2.2, s a spanyoloknál már csak 0.9 kilo. 
gram,
A munkások átlagos bére,

A Stud cimü statisztikai kőnyomatos szaklap megálla
pításai szerint 19i38-ban az átlagos évi nmnkáskereset 1247 
pengő volt. Ez az összeg 1940-re 1304 pengőre emelkedett.
Az 1941. évi adatok nem ismeretesek, de v-ailószinüleg az 
emelkedés tovább tartott,

„Roquefort” : nem szabad; „rokfor": szabad.
Egy francia sajt,gyári érdekeltség a közelmúltban a bu

dapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál működő választott- 
hirósághoz fordult egy magyar sajtgyár ellen tisztességtelen 
verseny cimen és a  „roquefort” elnevezés abbanbagyását 
leérte, mert ez az elnevezés a francia Roquefort-vidékre. 
mint származási helyre utal. A vátesztottbiróság itéletiileg 
ki is mondotta, hogy a „roquefort" elnevezés használata 
Magyarországon készült roquefort sa jt megjelölésére tilos. 
A választottbiróság szerint azonban a magyar hangzású 
„rokfor” szó a magyar eredetre való utalással nem hagy 
kétséget a fogyasztásnál aziránt, hogy nem Franciaország
ban, Roquefort vidékén készült sajtról van iszó, teíhát a 
„rokfór" szó a származási hely egyforma nagyságú betűk
kel való megjelölése mellett nem tiltható el.

Meddig áll el nyáron a toiás?
A tojás hosszabb ideig eláll, anélkül, hogy ize változást 

szenvedne. Még plusz 10 fok Celsius hőmérsékletnél is 190 
napig eláll, de izének változása nem állapítható meg. A 
fagypontnál a tojás 300 napig is eláll, tehát csaknem 
teljes egy évig. Most kitaláltak egy eljárást, amelynek 
alapján a hűtőházi tojást mindennemű értékcsökkenéstől 
meg lehet óvni, A hütöházakban a tojás leginkább 0 foknál, 
vagy 2 foknál tárol, de nem minuen tojás alkalmas a hűtő
házi tárolásra és ezért csak teljesen friss tojást raktároznak 
be. Silányabb értékű vagy régibb tojást neon lehet a hűtő- 
házba eltenni: ezek nem maradnak meg és a közelükben' e l
helyezett friss tojást is megrontják.

Barnaszénből —  zsir

Egy németországi vegyészeti újság cikket közöl a bar
naszénből nyert zsir és szappan előállításáról, A szintetikus 
benzin előállításánál a barnaszénből parafin marad vissza, 
amelyet finoman elosztott oxigén hozzáadásával zsírsavvá 
oxidálnak, ' Ezt aztán megtisztítják és el s zappanosit,iá'kl A 
visszamaradó anyagokat is felhasználják, ásványi sók hozzá
adásával szappunzsirsavat gyártanak belőle, A szintetikus 
zsírsavat glicerin keverésével étel zsírrá dolgozzák fel. amely 
szagtalan és íztelen, akárcsak a kókuszzöir. Ezt a zsírt álla
tok takarmányozásánál használják fel és semmiféle káros 
hatással nincs az állatokra.

T ojás Dobó Sándorbizalmi M i n d i g  
cikk jól szállít 

IX, Ráday ucca 35. T e le fo n : 187 420.
Fiók: Gftmbös Gyula ut !5 Telefon: 3 5 1-859.
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A házinyul mint népélelmezési cikk.

Az olasz kormány rendelkezéseket adott ki a házinyul- 
állomány megkétszerzésére és 400,000 lira államsegélyt 
adott. Jelenleg évi 50 millió darab nyúl 500.000 mázsa húst 
szolgáltat s azonkívül értékes szőrmoanyagot, — Dániában 
a házinyultenyészrok a príma húsáruval a fővárosi piacot 
látják el, mig a másod- és harmadrendű árut konzervvé dol
gozzák fel.

Az IPOK balatonfüredi gyógyháza

egész éven át üzemben van. Ipartestületi tagok az ipartes
tületeknél díjmentesen kapható nyomtatványon folyamod
hatnak utalásért, mégpedig mindig a megelőző hónap 10-éig. 
Napi ellátási díj kétágyas szobában 4, egyágyasban 4.50 P, 
Kedvezményes fürdődij 1 pengő.

Milyen nyilvántartást kell vezetni a munkaadóknak.

Az ipavügyi minisztérium kiadásában megjelenő Közgaz
dasági Értesítő legújabb száma megírja, hogy egy ipari 
munkaadót a másodfokú rendőri büntetőbíróság bűnösnek 
mondott ki, mert a legkisebb munkabéreket feltüntető hir
detmény kifüggesztését elmulasztotta. Ezt az ítéletet a 
Kibágási Tanács 531--1038, kih, sz. határozatával helyben
hagyta.

A Kihágási Tanács ítéletével kapcsolatosan felhívjuk 
figyelmet arra, hogy minden kereskedőnek és iparosnak, aki 
akárcsak egy kifutó fiút is foglalkoztat üzletében, nyilván
tartási könyvet kell vezetnie az alkalmazottak munkaidejéről 
és szabadságáról,

A nyilvántartási füzetbe be kell vezetni az alkalmazot
tak esetleges túlmunkáját, fizetését, a fizetésből bánni elmen 
történő levonást, (ÚTI MAP-I, alkalmazott kereseti adó. stb.) 
szabadságidejét

A rendelkezések betartását a hatóságok szigorúan ellen
őrzik.

Az olasz i-ormány

intézkedése szerint megtiltották az édes sütemények készí
tését, Az intézkedésnek az indoka az, hogy mialatt az or
szág bábomban van, senki se ehessen édességeket és nya
lánkságokat, Az így felhasznált lisztet és tojást fontosabb 
célokra lehet fordítani, Egy másik intézkedésében a háború 
egész tartamára szabályozták az étkezést a nyilvános étter

mekben.

Kávéból készítenek textilfonalat

Brazíliában. Az uj eljárást Jósé Morales brazil vegyész dol
gozta ki.

Ha ninc.1 ruhatár , ,

A múlt év telén egy dunántúli kereskedő betért a Belvá
ros egyik etspressújába. Miután ruhatár nem volt, átmeneti 
kabátját a fogasra akasztotta. Amikor távozni készült, a Ka- 
hát. már nem volt a fogason, valaki ellopta. Az esprossó tu 
lajdonosa nem volt hajlandó a kárt megtéríteni, mire a ke
reskedő 850 pengő erejéig pert indított. A központi Járás- 
bíróság, majd föllebbezés folytán a Törvényszék megállapí
totta az ospressó kártérítési, kötelezettségét és a tulajdonost 
(170 P megfizetésére kötelezték Az összeg megállapításánál 
a bíróság figyelembe vette, hogy a kereskedő a kabátot két 
évig viselte, s igy annak értéke a vételárnak csupán ötven 
százaléka.

Az ipart az arra jogosítottnak személyesen kell gyakorolnia.

Az ipari közigazgatásban általános jogelv, hogy az ipart 
az arra jogosítottnak személyesein M l  gyakorolnia. Ezen 
jogelven nyugszik az 1922. évi ipartörvényniclk az a rendel
kezése, amely kimondja, hogy az iparos bérlő utján nem 
gyakorolhatja az iparát, hanem vagy személyesen, vagy üz
letvezető alkalmazásával kell az ipart folytatnia, üzletve
zető alkalmazása esetén is az iparos (kereskedő) az üzlet 
tényleges irányítója, ami egyet jelent az ipar személyes 

gyakorlásával.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban vitássá vált a gyakorlat
ban, hogy milyen jogkövetkezménye van annak, ha az iparos 
(kereskedő) huzamosabb ideig távol van az üzletétől és 
nincs módja arra, hogy üzletét akár üzletvezető allílmazásá- 
val is személyesen irányítsa. Ezzel a kérdéssel foglalkozott 
legutóbb a székesfővárosi kerületi elöljárók értekezlete is, 
abból a célból, hogy az iparhatóságok ebben a kérdésben 
egységes álláspontot foglaljalak el. Az értekezlet elvi hatá
rozatában kimondta, hogy az ipartörvény rendelkezéseinek 
helyes értelmezése szerint abuan az esetben, ha az iparüzö 
az üzlet helyétől bármely okból huzamosabb ideig távol van, 
az iparát nem folytatja személyesen s ha ez az állapot eigy 
évnél tovább tart, az ipar jogosítvány hatályát veszti. Az 
iparhatóságnak csak arra van joga, hogy az egyévi határidőt 

méltánylást érdemlő körülmények fennforgása esetén félév
vel meghosszabbíthassa,

Az ipar személyes gyakorlásának kötelezettsége alól 
csak az az egyetlen kivétel van, amelyet a kereskedelmi mi- 

' niszter a keleti és erdélyi országrészeik visszacsatolása előtti 
időkben történt tömeges katonai behívásokkal kapcsolatban 
állapított meg, kimondván, hogy a rendes katonai szolgálat
ra bevonult iparos (kereskedő) iparát katonai szolgálata 
ideje alatt üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja, amely 
esetben az ipar gyakorlásában szünet nem áll be és az Ipar 
igazolvány hatálya érintetlen marad,

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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Ipari és kereskedelmi kirak
A munkafegyelem biztosítása.

(4860—1041. M. E, az, rendelet.)

Azokat a férfiakat, akiket az elvállalt munka elvégzé
sének indokolatlan megtagadása, szándékosan hanyag töljesi 
tése, a honvédelmi munkakötelezett&égen alapuló felhívással, 
vagy kirendeléssel szemben tanúsított engedetlenség közér
dekű és halaszthatatlan munka vállalásának alapos ok nél
kül való megtagadása, megrögzött munkakerülés vagy álla 
lábam a dolgos élettől való vonakodás miatt rendőrhatósági 
őrizet alá helyeznek (internálnak), az erre a célra létesített 
munkatáborokban kell katonai vezetés alatt munkára szo

rítani.
Ez a rendelet 1941, július 17-én lépett hatályba.

Kávé pótló
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- 
myeképpen 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.

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

1
1

íf j. GrUnw aid H ér
Ferenc József rakpart 6.

’elefon : 183 439- — Ü v e g  é s  pc»rcM*l!án

B e rk o v lts  ;
papirárugyár kávéházi, ét- j 
termi és cukrászati kellékek

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

N AGY IGNÁC cinkek raktára
BUDAPEST V II., KARO LY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raklniát. u m boMzivattyuk, 
szürögépek, palackok, p-iraíadugók,címkék stb. 

Telefon : 4:3 329. 423-363.

Zwack likó'rgyár efeőrangu gim-t, whiskyt, ürmösbort 
(Vermuth) és kész coctavlt hoz forgalomba, amelyet bár
mely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kartár
sak figyelmébe. Fenti 4 cikk fok külföldi márkáméi még .jobb 
is, Mixeiéshez páratlanok. Kérjen coctail receptet. Fütyülős 
barackpálinkája a legjobb a maga nemébsn. Unikum verse
nyen kívül.

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

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

Telefon: 137 869

Hattya gfizmosó kölcsönző vállalat
száraz vegyiísitltas é s  festés

Budapest V11-. Klauzál utca 8- Telefon 423 750
A z  ország  legnagy bb gőzm osó iz é m é  b-gn.o em eb b ő l 

berendezve I L 'g  um e e 'es-'ho  nw  ó m  rét d<?er.

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

javítások
G l o b l t f  l i t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon: 330-744.

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

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

Uj telefon: 426—117.
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Kávésipar beszerzél forrása i:

Mocznik L.
Édes és fancia mustár.— 
Különféle savanyú konzervik.

Budapest, V ili., 
Alföldi u. 10.

130-886 |

Steiner Sütemény: <

kávéházi sütemény 185—263 J

keksz — ostya
keksz : ] 

14f— 985 ]

Vendéglősök Be
szerző Csoportja Rt.

183—380 | 
314— 515

IV , Vámház kőrút 8,
384-516

Hattyú Gftzmosé
és fehérnemű köl
csönző vállalat
Az ország legna
gyobb gázmosó 
üzeme

VII.. KlauzAl utca 8

423—7S0

Hennefeid
Jégszekrények, automatikus 
elektromos hűtőkészülékek  

és fagylaltgépek*

Budapest,
Vl., ő  utca 6. szám.

115-646
112-026

Kávésok Áru- forgalmi Rt.
Vili., József körút 38

S Z E N T  * 
ISTVÁN
CSSUSDI SÖR
ív.
■ért palackokban

139— 277

Váriasl
iroda

141— 989

BBBBBBBBflBflBBBflBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQflflBBB

Csakis

kártyát
* : ‘ •■■■•*.. ... ‘V. -V . ' ,-t• • * • •

Ferduljon a
Magyar Telefon 

Automata
Részvénytársasághoz

Budapest, V , Tükör utca 3.
Ka nyilvános pénzbedobós telefon- 

állomást akar felszereltetni.
Nincs kockázat! Nincs költség! 
Nincs vitája senkivel! Csak haszna 

v a n !

110—050

148-484
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