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Március 5-ig megfizetendő az 1942. év I, negyedére 
(február) esedékes üzletbér második részlete.

Március 5-íg tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. kir. Pénzügyigazgat,óságnál 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.

Március 5-ig be kell jelentem a kakaópor, kakaómassza, 
csokioládégyuírma 1942, január 31-ild készletét.

Március 6-ig megfizetendő a vigalmi adlóközösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Március 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfizet
ni március havi forgalmi és fényűzést adóátalányukat.

Március 20-ig tartoznak a vigalmi adóiközösség tagjai 
március havi átalányukat megfizetni.
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IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet téri kioszk

V. Berlini tér 9,

VI. Teréz krt. 32,

V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása,
A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar

testület irodájában.

Március 14-én lejár az áremelések végrehajtásának ha
tárideje.

Máricus 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont keresete, külön rokkantcllátási és hadfelszerelési 
adó.

Be kell adni a járdafoglalási engedély iránti kérvénye,
kot.

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

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

Elöljáróság! ülés
1942. február 24.

A  február havi éiőljárósági ülés az árrendezési rende
let jegyében folyt le. Az elöljáróság tagjai nagy érdeklő
déssel kisérték az áremelés ügyében folyt vitát és tették 
szóvá annak egyes rendelkezéseit.

Az ülésen megjelentek.
Kövessy Géza elnök, d'r, Kállay Albert székesfővárosi 

főjegyző ,iparhatósági biztos, Bauer György, Bokros Lajos, 
Deák Sándor, Gebauer Béla, Grosz Ödön, Klauber József, 
Lendvai József, Paulin Lajos, Patat Lajos, dr. Strausz Vil
mos, dr. Szász Elemér, Weingruber László eliíő] járósági ta
gok és számvizsgálók; dr. Havas Nándor főjegyző, Donath 
Andor aljegyző, jegyzőkönyvvezető, |

Kövessy Géza elnök az ülést d, u. 1 óraikor megnyi
totta és a megjelentek üdvözlése után az illés jegyzőköny
vének hitelesítésére dr. Strausz Vilmos és dr. Szász Eleméit 
jelölte ki

Majd bejelentette, hogy Mészáros Győző diszelmök,. 
Szabó Sámuel cs vitéz Bertha Gyula alelnökök, Ottó Dezső, 
Krciner Pál, Kasa Béla elpljárósági tagok elmaradásukat
kimentették,

* V  ,
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A-, ]942. január 22-én tartott elöljáróság! ülés jegyző
könyve bemutat tatot! és megjegyzés nélkül helybenhagya- 
tott,

A  legutóbbi edoljárósiági ülés óta iparengedélyt kaptak 
és a testület tagjai közé felvétettek:

Glaser Lajos (Melinda) Melinda ut.
Bokros József ás tsa. (Club) V. Szent István íklrt. lő,
Gróf András (Colibri) II, Sziget u, 45.
Gombás János (Grair.d étterem, kávéház) X, Belső Jász

berényi ut 16,
Iparengedélyét megszüntette: !
Gerő és Iíonti (VI. Podmaniczky u. 8.)
A  be jelentéseket az elöljáróság tudomásul vette.
Főjegyző jelentette, hogy az iipairtestület elnöksége a 

járdafoglalás használati idejének kiterjesztése és a részlet
fizetés engedélyezése tárgyában előterjesztéssel fordult a 

székesfőváros polgármesteréhez A  kérelem tárgyalás alatt 
áll, I

A  kifli, császárzsemlye forgato mbnh o zatalának engedé
lyezése, úgyszintén egyes .süteményfajták korlátozása tár
gyában kiadott rcedeleteket az elnökség körlevélben ismer
tette a testűiét tagjaival,

Patat Lajos azt indítványozza, a testület kérelmezze 
rimák megengedését, hogy az ipairüzök a beszedett, váltóje
gyeket közvetlenül a pékekhez és ne az Élelmiszerjegy köz
ponthoz kiildhesivék te, ,

Elnök Véleménye, szerint egy ilyen tárgyú beadvány 
benyújtásának alkíidálya nincsen, annál is inkább mert a

D
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Kőbányai Polgári Serfőzde
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N A T I O N A L ........
és egyeb ellenőrző pénztárgépek 
speciális üzeme - Karbantartás, Jaul- 
tás, összes ke lékek, eladás, vétel, 

csere,-
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kenyér és zsemlye kiszolgáltatással kapcsolatban egyéb ké
réseink is vannak így  az esetleg megmaradó kenyér és 
péiksütóménvők ügye és a zsetnlyekiutalásnál mutatkozó 
különbözet eik kérdése,

Dr Kállny iparli. biztos azt hiszi, hogy a jegyelmek a 
központba való b(Mildése ellenőrzési és statisztikai célokat 
szolgád:, azért aligha jár sikerrel ez a kérelem,

Dr. Strausz Vilmos is a kérdést a kiutalások, illetőleg 
a kontingensek megállapításával látja összefüggőn eik. Min. 
deneMefre kívánatos lenne, hogy a kiutalt mennyiségeik ne 
o sökikeaitessenek.

A  Keresztény Iparosok Országos Szövetségének átira
tát, melyben a hadbavonult iparüzök támogatására bizottsá
gok szervezését ajánlja, az elöljáróság tudomásul veszi az
zal henry 's/iik«é.g esetén az elnökség gondo-f'iodiék e bízott- 
rág feMllitásiáról A kiadott mliniszerá rmdelet értelméből! 
az elnökség fellhivta a tagokat, hogy tojá'i'züikrégletiilket je- 
íentsék be. Ennek a felhívásnak a kartársaiknak kisebb részé 
felelt meg.

Az elöljáróság felhivja a testület tagjait, hogy szük
ségletüket jelentsék be, hegy esetleges hatósági kiutalás 
esetéin igényük fiigye lembovehetö legyen.

Az ipartestületi munkaközvetítő január havi munkássá
gáról szóló jelentés bemutattatott és irattárba tételeit,

BemufattatMt a tanonciskola igazgató jártaik az iskola 
első félévi munkásságáról szóló jelentése,. Ez üggyel kapcso
latban

főjegyző felhívja a figyelmet arra, hogy az iskola több 
munkaadót volt kénytelen feljelenteni mert íanoncaikat nem 
ellenőrizték és azok az isiktől át igazolatlanul elmulasztották.

Elnök kéri a tan ere tartó munkaadókat, hogy a tanon, 
cok̂  isko 1 ábajárását szigorúan ellenőrizzék, mert ezt a ha
tóságok is szigorúan ellenőrzik.

A kereskedelmi és iparkamara miniszteri biztosának a 
felirónők (felírok) biztosítási kötelezettségére vonatkozó 
miniszteri döntést tartalmazó átirata, illetőleg az ezt tartal
mazó körlevél bemutattatott.

Főjegyző felhívta a tagok figyelmét az át jelentés szük
ségességére és a MABI táppénzsegélyezésnek az OTI-tól 
eltérő rendszerére,

Weingruber László és Dr, Strausz Vilmos az illeték
lerovással kacsolatos kérdéseire

főjegyző a választ megadta,
A  (kereskedelmi és iparkamara miniszteri biztosa mog- 

küldötte a m. kir kereskedelem és közlekedési miniszter 
rendelettervezetét, mely a fogadók vendéglők kifőzök, kávé
házak, kávémérők stb üzlethelyiségeiről és üzletviteléről 
szóló újabb rendelkezéseket tartalmazza,

A  tervezet főbb intézkedései felolvastattak, mire 
elöljáróság megbízta az elnökséget, hogy a testület álláspont-

Ezllst Ősiben főtt

G e s s l e r  m álnaszörp
a vezető márka békebeli minőségben.
Rendelhető : 2 0—694 — Városi iroda* VII*. 

Hársfa ucca 28
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jút ismertesse.
Elnök közli, hogy a m, kir. kerosk. és közi. miniszté

rium rendelettervezetet küldött, mely a főpincérek terheinek 
megszüntetését, a kölcsönök eltiltását, valamint a leltárfele
lősség és a dnbiózck viseléséért díjazás megállapítását tar
talmazza, Ez ügyben f. hó 2f. án a minisztériumban értekez
let lesz. Ez ügyben a Főpineérek Országos Egyesülete kül
döttséggel járt a testületben, melyben kérésük támogatását 
leérték

E tárgyalás alkalmával elnök a küldöttséggel közölte, 
bogy a tervezetnek ahhoz a részéhez, mély a testület múlt 
évi közgyűlésén hozott határozatokkal megegyez, természe
tesen hozzájárulunk, azonban a leltárfelelősség cllenértéké- 
r. fk a bevételekkel való ksipcsolatba hozása, úgyszintén a 
dubiózek elismerése és honorálása ügyében ellentétes állás- 
pontra helyezkedik. Ezt az álláspontot fogjuk az értekezle
te n képviselni,

Dr, Strausz Vilmos az előadottakhoz teljes mértékben 
hozzájárul. Kiegészítésül felemlíti, hogy miután a kérelem 
lényege a főpineérek részére való újabb szolgáltatás és a 
munkaadók terheinek emelése, A  minisztériumnak módjában 
áll a fővárosnál fekvő kereseti adókimutatások alapján a 
főpineérek helyzetét megvizsgálni,

Elnök közli, hogy elfoglaltsága miatt az értekezlet™ 
nem bír megjelenni, felkéri Patat Lajos előljárósági tagot, 
hogy azon főjegyzővel együtt képviselje a testületet.

Az áremelés ügyében
Elnök közölte, hogy a rendeletet, alapos tanulmányozás 

és az árhivatalnál való .információk beszerzése után körle
vélben közöltük 'a testület tagjaival, A  rendelet sérelmes 
részűt is mc-gál'lapitotluk és a bejelentések lebonyolítása 
után a ven légiós ipartestület elnökségével együttesen fog a 
közeliétásügyi miniszter ur elé járulni.

Főjegyző kéri a testület tagjait, hogy árlapjaikat az 
előirt határidőig küldjék he a testülethez, hogy azok felül 
legyen: k vizsgálhatók. Sajnos vannak tételek, amelyeket le 
kell szállítani, ezen egyelőre segíteni nem lehet, a rende
letet végre kell hajtani,

Bauer György: Ha a vei ára 80—90 fillér lehet, miért 
kell a málna és limonádé árát leszállítani.

I)r, Szász Éltemén kéri, hogy a minimális fogyasztás 
lehetőségét a nem zenés. üzemek is kérelmezhessék,

Patat Lajos- a citrom és narancs árának naponkénti 
változása folytán naponként újra kell kalkulálni, A  testület 
állpitsa meg e cikkek mindenkori árait.

Főjegyző közli, hogy ez csak a közeli átás ügyi minisz
ter felhatalmazásával lehetséges, I

Grósz Ödön a fokozódó adó- és egyéb közterhekre hi
vatkozik, j

Dr. Strausz Vilmos a hűsítő italok ármegállapítását 
kifogásolja, i

Tojás cik” 1™  M & D o b Ó líilo r
IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók: Gftmbös Gyula ut 15- Telefon: 351-859.

Elnök ismételten kijelenti, hogy a panaszok ügyében 
teljár és kérni fogja, amint az más szakmák ármegállapítá
sánál megtörtént, legalább az eddig érvényben volt árak le
gyenek fenntarthatok.

Főjegyző közli, hogy arra valló tekintettel hogy sok 
üzemben a vendégek a mostani korlátozó rendelkezéseket, 
nem akarják tudomásul venni és (.miatt viták merülnek fel, 
az elnökség felvilágosító plakátokat nyomatott, amelyek a 
kávéházak megfelelő helyein helyeződök el. I

Elnök felhívja a kartácsokat hogy ezeket a plakátokat 
a testület irodájában szerezzék be . ,

A  napirend pontjai ezzel letárgyaltattíak és elnök az 
ülést berekesztette, , 1
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Aqaa vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

iMPERIAL f Q g e k á v é
legjobb kávéiaesilő- ü Kérje mindenütt! 
Gyártja: D1KK FíDÉL és TÁRSA. Budapss/. XI.

II Budapesti Kávésok Szak- 
irányy Tameisiskslála jelentése
a7. 1942—42., tanév I, félévi munkásságáról:

A  jövőjét biztosítani kívánó iparnak megfelelő, jól kép
zett utánpótlásról gondoskodnia kell.

Áll ez a szabály a kávésiparra is,
A  fővárosi igényeknek csak tanult éis igen jó modorú 

pincérek felelhetnek meg, A  budapesti ember második ottho
nának a kávéháznak, a lehető legvonzóbb v tételét nem az 
ezüsttükör. sem a dizcz, hanem a dolgát végezni jól tudó, 
szolgálatkész, alkalmazkodó fürge, tájékozott pincér bizto
sítja, Nagy érdekek fűződnek a jó kávéházi pincérhez, mint 
amilyen az idegenforgalmi és ezentúl a nemzeti érdek.

Ezekkel a meglátásokai kezdtük meg az 1941—42,-i 
nj tanévet is.

A  beírásokat már az ui tanév végén megejtettük, 
szept, 1, 2- és 3-án a pótbeirásokat tartottuk! meg,

A  félévben eddig beiratkozottak sziáma:

I, osztályban 14
II, osztályban 19

III, osztályban 19
IV. osztályban 1®

Összesen 66 tanuló.
I Bizonyo.", hogy az egyes üzletekben megbújó „újságos-, 

telefonosfiuk” felkutatása, e. főnökök Írásban való megkere-

Dr.Burgyán
rum *s llkörgyir 
B u d a p e s t ,

V11-, Thököly ut 34. Telefon : 225-780

Bllliárdasztalok e la d á s a !

Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
A lp a k k a ,  ü v e g  és p o r c e l l á n á r u  e m -  

b ie m B v a l  Is  legolcsóbb n

Fried Zsigmond és Fia
VI., Király u. 44. le l. 224-804 Kölcsönzés.

[/g ẑétdUpvíscld: IX . (fátya u

fdUfúHs 183-289

sósé nagy terhet ró az iskolára, de ezzel állandóan törőd
nünk kell.

Köztudomású, hogy a taironc tartás1 sok esetiben kievés 
örömet jelent a főnököknek. Fontos azonban mágia, hogy 
megértéssel forduljanak az iskola igazgatóságának erélyes 
eljárása felé, tudván, hogy utánpótlás nélkül az ipar la «u  
kihalásra van itíélve,

A beirottafc iskolába járása a múlthoz viszonyítva 
'•okkal iktedvezőbb. Ez mindenesetre a szigorú ellenőrzés ered
ménye

Az év elejétől január 21-ig 38 intőt, illetve fefiszólilást 
1 üldtftrí* el és '.■? esetiben feíi elöntéssel is kellett élnünk

1 főnököt az elsőfokú iparhatóság 4 pergő bírsággal 
sújtott .

Az írásbeli munkák szánra, tartalma és kiállítási módja 
áttekintést nyújt a tárgyalt anyagról az iparról és az élettel 
való kapcsolatokról, A  gyakoríatosság minden tantárgy ke
retében érvényesült.

A joílcmnevelés teendőink közöli az első helyet foglalta 
el. A megfelelő ideálok és példák állításával szép ered
ményt érnünk el,

A  takarékossági hajlamot igyekeztünk növendékeink 
lelkében növelni és irányítani.

A  tanulók egészségi állapota jó. Az iskola orvosi vizsgá
lat egy tanulót sem talált komolyan betegnek, Osupán a bo
kasüllyedés, a lúdtalpra való hajtom jelentkezett több tia- 
noncnál

A  szakismeretekében való haladást kiváló szakelőadónk 
lelkes munkája és a tanulmányi kiránduilásak biztosítják.

A  félévben a Dreheir sörgyárat, a Budafoki Állami Pin
cegazdaságot és a Braun-féle likőrgyárat látogattuk meg. 
IsfktoHánk fejlődését és eredményes munkáját a szűk iskola- 
helyiség és a felszerelés hiánya nagyban befolyásolja. A  je
len helyzet a tanulók fegyelmezését is megnehezíti. A  mai 
állapot minél előbbi megváltoztatását kérjük az áldozatokra 
mindig kész iskolafenntartó ipartestület vezetőségétől.

A  félévi eredmény; (
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IT. IS — 2 9 5 — 2 i
I l i 19 1 5 9 1 1 2
IV. 13 — — — — — 13
Összesen 65 1 9 25 11 2 ,17
tantestület az első félév végén szigorúan osztályozott

Élni kívánt ennek nagy nevelő értékével. i
Budapest, 1942. január hó 31.

i Marton Béla
| igazgató.

Abroszok kávéháiii szállodai 
és vendéglói, minden' 

nemű fekérnsssüek, flanelltakarók ll|y TillSZÜkblI 
Pályán Adolf és F ia , Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7 szám-
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HEZÓBYÁNI PEZSGŐGYÁR
VI',, Almóssy utca 3. Telefon 423 594 CASINO FOR-YOU

Értekezletek a főpincéri terhek megszüntetése és a leltár
felelősségéért és a dubiózért járó díjazás tárgyában.

Elöljáró sági ülésünkről szóló tudósításunkban ismer
tettük a m, kir, kér. és közi. minisztérium rendelettervezetét, 
melynek célja a főpincéri kiadások (gyufa, fogvájó, újságok, 
stb.) megszüntetése, a készpénzkölcsönök eltiltása és a lielfár- 
feleíi&ségért és a dubióznk viseléséért a napi bevételek bi
zonyos százaléknak megfelelő díjazás rendszeresítése, Ebben 
az ügyben a kér. és iparkamara f, é, fébr. 25-én, a kersidk, 
minisztérium február 26-án tartott értekezletét, Ipartestüle- 

tiii.k mindkét értekezleten résztvett. A  kamarában dr. Futó 
Titkár elnöklóse mellett a szállodás- és vendéglős ipartostü- 
let ,a kávésipartestület) a vendéglősök orsz, szövetsége, a Fő- 
pincérek Országos Egyesületié, valamint a Nemzeti Munka- 
iliöz.nont kiküldöttei vettek részt, A  minisztériumban dr. Híd- 
végby Ernő min. eszi ál tanácsos elnöklete alatt tartott é r
tekezleten a felsorolt érdekképviseleteken kívül a vidéki ka
maráik vezetői, valamint a többi munkavállalói érdekképvi- 
'seletek vettek részt, A  vita folyamán a munkaadók állás
pontját Marenchich Ottó kormányfő tanácsos Bandi József 

Malosik Ferencz és Patat Lajos részletesen ismertették, 
A  rendelet vonatkozó rendelkezései 1, és 3, §.ait elfogadták, 
de a leltárfelelősségre, főikép a dubiózokna vonatkozó díjazás
nak elejtését kérték, A  munkavállalói érdekkcpviseletek a 
(rendelkezés életbeléptetését kérték, míg úgy a budapesti és 
vidéki kamarák a munkaadók felfogásához járultak. Az Ide
genforgalmi Hivatal (képviselője a vitás pontok kikapcsolá
sát javasolta. Az értekezleten végül az a felfogás alakult ki, 
hogy a főpincéri terhek és szolgáltatások, valamint kölcsö
nök tü t ássanak el, a leltárfe'élőssóg az érték bizonyos 
százalékáig korlátoztrsock, a dubiózokért való (kártérítés ej- 
tcssék el. 1

Tojásszükséglet bejelentés?.

Felhívjuk azokat, akik még nem jelentették be tojás- 
ezükségietükiet, azt haladéktalanul közöljék a testület irodá
jával. i

Ajánlkozás, '
Mérlegképes könyvelő, kiváló szakember, adminisztrá

tor, állást keres Cime az ipartestületben. I

ÜáuéUá'zL és éttumi afcoszsU
fehér és színes kivitelben

SvU thyM natos Uecti afoasx& k
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN !ESíVÉREK tBXtilMBVksreskedtf cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5. 

Telefon: 1-892-92.

Offner Márton tojásnagykereskedő
(Spungut Honik utóda)

Számos budupesli kávéház étierem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI.. Vasvári Pál ucoa 10. — Tel, o?7-009

Órakönyvelést

vállal: Egerváry Tibor V ll, Csányi utca 10. II, em, SÍ, 

Vendégek figyelmeztetésére |
szolgáló nyomtatvány (kis plakátok) kaphatók a testület 
irodájában

Arlanok beküldése, I

Figyelmeztetjük a testületi tagjait. hogy árlapjaikat 
baladéktal;;nul küldjék be, mert a határidő elmulasztása ese
tén az áremeléssel nem élhetnek.

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM üvegből, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár 
kizárólagos védjegyzett tulajdonát képezi és 0 néven csakis 
valódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég TJnicumot kér: 
adjatok neki valódi Unicumot, mert Unicum néven más ke. 
serüt nem szabad eladni se Zwack üvegből, so más üvegből.

Mestervizsga Kiskáté,

Az iparos mestervizsgákra készülők régóta érzett szük- 
líégfete volt olyan -kézikönyv, amelyből a mestervizsga álta
lános szakismereti részére készülhettek. Most Moór Jenő, a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ügyv. titkára Iparos 
Mestervizsgák Kiskátéja címmel irt é- kiadott egy hasznos 
kézikönyvet amelyben az általános szakismereti vizsga egész

TüM fnWtí 100
Jlikfo  dcaftdy-

Mária Terézia Brandy 
St. Hubertus Likőr
Kecskeméti Barack- 

pálinka



KÁVÉSOK LAPJA

anyaga föl van dolgozva kérdés-feleletek alakjában, A  
könyvben külön meg vannak jelölve azok a kérdések, melyek 
a vizsgákon előfordulhatnak, aimi nagyon mogkönnyiii a ta
nulást, mert csökkenti az anyagot. A  könyvben egyébként 
a kiváló szakember különösen a visszatért országrészek 
iparosaira való tekintettel népszerű és gyakorlatias módon 
feldolgozta az ipar gyakorlására, a tanoncokra, a tanoncis
kolákra, a munkaviszonyra, az ipartestületekre, az ipartestü
leti székre, az árrombolásra, az adózásra az OTI-ra, a köz
szál Utasokra vonatkozó mindazon anyagot, amit az iparo
soknak tudnick kell. Népszerűén megirt százalékszámítás és 
reasiü.ialkulációra is komoly teret szán a szerző. A  könyv 
eres iparos szellemben Íródott és nemcsak a vizsgára készü
lőknek hasznos, hanem a vizsgáztató bizottságok tagjai 
számára is jól felhasználható, mert magtanit a kérdezésre. A 
könyv melléklete a ,,Mestervizsgák Rendje" cimü füzetecske, 

amely minden a vizsgára vonatkozó tudnivalót rendszerbe 
foglal, A  könyv 3,50 P ért megrendelhető a szerzőnél és a 

Budapesti Kávésok Ipartestületénél.

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

közleménye:

Felhívjuk igen tisztelt vevőink figyelmét, hogy a kávé
pótló alapanyagának, a rozs, cukorrépa stb._nek megszerzése 
a legnagyobb nehézségekkel jár. Miután a kávelkteszletek 
folytonos csökkenése a kávépótlók fokozatosan emelkedő 
használatát vonja maga után. felhívjuk igen t. vevőinket, 
hogy kávépótló készletüket tartalékolják és folyó szükségle
tüket hetenként szerezzék be, miért e cikkben az utánpótlás 
rövidesen nagy nehézségekbe ütközik.

A  Kávésok Áruforgalmi rt. jelenleg mérsékelt mennyi
ségű, közismerten kitűnően bevált kávépóüót tart és abból 
fogyasztómnak egy bizonyos mennyiséget változatlan minő
ségben készséggel1 bocsát rendelkezésnek

Ifi.
Telefon

GrUnwald Mór
Feranc Jóssal rakpart 6.
. 183 439. —  Üveg és porce llán

S I D O I vegyitermékek gyára R,-T.
1 B jdapest, XiV. Cserei-u 14.
“  Telefon : 2-966-86. 2-968-94 \

Kristály ásványos forrásvíz csak

Uj telefon: 426—117.

NAGY IGNÁC cikkek raktára I
BUDAPEST. VII., KÁROLY KÖ R ÚT 9.

Ajánlj* dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivdttyuk, 
szürőgépek, palackok, porafadugók,címkék stb.

Telefon : 423 329. 423-343.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. G A Á L  END R E . 

Lakása: Budapest, V IIL , Rökk Szilárd-u. 31.

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

Szent Lukács védjeggyel eredeti

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

a réti, kiváló miniségü sajt. vaj, is tejpor termékei 
Ismét kaphatók, budapesti •oyadérusitójánil : 
KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK, 189-170. SZÁMÚ FÜLKE
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