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m  FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . .
Április 1-én esedékes a beruházási hozzájárulás negyed

évi részlete.

Április 5-ig megfizetendő az 1942. év I. negyedére (feb
ruár) esedékes üzletbér harmadik részlete.

Április 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi
kir. Pénziigvigazgat.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.

Április 5-ig kell a gyermeknevelési járulék (családi 
pótlék) negyedévi összegét befizetni.

Megjelent a
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espressók), 
panziók, kifőzésitlk korcsmák üzenn_ és árkorlátozásai) 

Kapható az ipar testű let irodájában. Ára 3.50 P.

B U D A P E S T I K Ö Z P O N T I  Á L T A L Á N O S

T E J C S A R N O K  R . T .
Telefon: 28?«458. Sürgönyeim : Köztej.

350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
„KÖZPONTI néven 

a kiváló minőségű ismeri 
PASZTŐRÖ ZÖTT kanna 

éi palack te j«t
HABTEJSZINT KÓVÉTEJ 

SZINT. TEJFELT, 
PASZTŐ R Ö ZÖ TT CSB- 
MEGEVAJAT YOGHUR- 

T O T
KRÉMSAJTOT stb.

TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet téri kioszk

V. Berlini tér 9,

VI. Terée krt. 32.

V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben

Megjelent a
Ká vasipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

Április 5.ig bn kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládégyurma március 3 í-ifid készletét a m. kii\ kereske

dj llrni hivatalnál (V., Rudolf rakpart 6.)
Április 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 

nem lévő kávéházak vigalmi adója.
Április 8-án (szegdán) déli 12 órakor évi rendes köz

gyűlés.

Április 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai április 
havi forgalmi adóátalányukat megfizetni,

Áptilis 2Ü-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagja' 
április havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Április 25-ig be kell adni a személyzeti kereseti adóra 
vonatkozó illetményjegyzékeket és befizetendő a személyzet 
illetményeiből! levont kereseti-, külön-, rokkantellátási- és 
hadfelszerelési adó.

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

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

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestülete 1942, évi április hó 

8-án (szerdán) dá'i 12 órakor az Ipartestület tanácstermében 
(VIII., József körút 38, I. emelet) tartja meg

22-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

melyre az ipartelstület tagjait és a kávésipar barátait tisz-
telclttel meghívja, . . .

Amennyiben a közgyűlésen a tagok hatarozatkepes szam
bán nem jelennének meg, az 1. évi április 15-én (azetrdan) 
délután 12 órakor az ipartestület tanácstermében ugyanezen 
napirenddel fog megtartatni,

Budapest, 1942, március 15-én.

Br. Havas Nándor s. k. 
főjegyző.

Kövessy Géza s, k. 
elnök.
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NAPIREND:
1 Elnöki megnyitó.
2, Az 1941, évről szóló jelentés.  ̂ ..................
3, Az 1941. évi zárszámadások előterjesztése es jóvá

hagyása.
4. Az alapszabályok 4. és 32. §-ának módosítása.
5. Tisztviselői fizetések megállapítása.
■6. Tagdíjaknak az 1942.. évre való megállapítása.
7. Az 1942. évi költségvetés beterjesztése és jóváha-

gyása.
8. Az aláipszsibá'yok 16 , 21.. 26. és 27. §§-ai állapján

megüresedett tisztségek betöltése:
Elnök,
2 nlelnök,
14 elöljáróság! t ag,
6 elől járósági póttag.
3 számvizsgáló,
1 pénztáros;

Az ipartestületi Szék 
elnökének, 
alelnökiének,
5 rendes es
5 póttagjának megválasztása.

9. Esetleges indítványok.
Kivonat az alapszabályokból;

14. §. A  közgyűlés határozatképes, ha azon az ipartes 
tületi szavazásra jogosult tagoknak legalább 10 százaléka 
jelen van.

A  napirendre fel nem vett indítványok csak abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag aláírásával,

Családi sör
0.7 literes és

1 12 literes palackokban.

a

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

N A T I O N A L
és egyéb ellenőrző pénztárgépek, 
speciális üzeme - Karbantartás, javi. 
tás, összes kellékek, eladás, vétel, 

csere-

M o n h a lt J á n o s " , ”
Budapest, III., La|os*u. 107.

_______________  Telefon: 362 -761_________________
bárom napal a közgyűlés előtt Írásban az elnöknél bendat- 
talk.

Kivonat az 1932. évi V III. törvénycikkből:
11, §. Az ipartestületben minden tagnak van tanácsko

zási és szavazati joga, szenvedő választása joga ellenbon 
csak olyan tagnak van, ki magyar állampolgár és ki ir>~; 
testület működésének területén legalább három év óta üz 
képesítésihez kötött ipart.

Tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja és 
az ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet és sem
miféle megbízást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tag
nak olyan helyettese:

1. Aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll;
aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágyból elkö

vetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá, aki 
fegyházbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbünte
tésre, hivatalvesztésre, vagy a politikai jogok gyakorlásának 
felfüggesztésére szóló Ítélet hatálya alatt áll.

3. aki a tanácskozási és szavazati jog gyakorlásának 
szünetelését, vagy a kapott megbízás visszavonását kimon
dó fegyelmi Ítélet hatálya alatt áll;

4. aki hét évi tagsági díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személye

sen. jogi személyek', a részvénytársaságokat és szövetkeze
teket is ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közke- 
reseti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagok utján 
gyakorolhatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása ese
tén az ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolja, aki az 
ipart a kiskorú javára űzi.

Elöljáróság! ülés
1942. március 24.

Az évi rendes közgyűlést előkészítő elöljáróság! ülés 
az év e legfontosabb eseménye előkészítésének jegyében 
állott. A napirenden is a közgyűlésen tárgyalandó anyag 
szerepelt, amelynek elől erjeszt éséhez az elöljáróság egyhan
gúlag hozzájárult.

A  megjelentek névsorát alábbiakban közöljük:
Kövessy Géza elnök. dr. K íllay Albert szfv. főjegyző, 

iparhatósági biztos, Szabó Samu és Bertha Gyula alelnökök, 
Bokros Lajos, Gebauer Béla, Grosz Ödön, Kass Béla, Klauber 
József, Kreiner Pál, Lendvai József, dr. Strausz Vilmos, dr. 
Szász Elemér elöljárósági tagok és számvizsgálók, Propper 
Márton főpénztáros, dr. Havas Nándor főjegyző, Donáth 
Andor aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Kövessy Géza elnök az elöljáróság ülését d. u. 1 órakor 
megnyitotta, köszöntötte az iparhatósági biztos urat és a 
megjelent kartársakat. Majd bejelentette, hogy Borosa A tti
la, Patat Lajos, Ottó Dezső, PauHn Lajos elmaradásukat 
kimcutettélkl. A  jegyzőkönyv hitelesítésére Bokros Lajost cs 
Kreiner Pált kérte fel.

EzUst üstben főtt

Gessler  málnaszörp
• vezető márka békebeli minőségben.
Rendelhető; 220—691 — Vároai iroda? VIK, 

Hársfa ucca 28
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Az 1942. évi február 24 iki előljárósági ülés jegyző
könyve megjegyzés nélkül helybenihagyatott.

Ezután a továbbképző tanfolyam ünnepies befejezései, 
illetőleg a hallgatók látogatási bizonyítványainak átadása 
következett.

Elnök őszinte örömmel adózik a megjelent hallgatók
nak. Elégedetten veszi tudomásul, hogy a testület által ren
dezett első továbbképző tanfolyam szépen sikerült és a 
résztvevők azt szorgalmasan hallgatták. Kívánja, hogy a 
továbbképző tanfolyam résztvevői az előadottakat az életben 
hasznosan használhassák fel.

líálly Albert iparhatóság! biztos reámutat arra, hogy 
ma a haladás és fejlődés fontos eszköze a továbbképzés 
Igen örvend a tanfolyam szép sikerének, köszönti annak 
résztvevőit és nekik sikeres pályafutást kíván.

Főjegyző közölte, hogy Dr. Boross Elemér és Kass
János (Rudaspaik), Majoros, Drávái és Macher (Hadik lak
tanya), Sándor László és Saláta Andorné (Három Veréb II. 
Fő u.) iparengedélyt kaptak és a testület tagjai közé fel
vétettek.

Üzletüket megszüntették és kiléptek: Szálai Imre és 
Czinner Sándor. Gál Arnold és Unger Béláné.

A  bejelentés tudomásul vétetett.
Bemutat'attak Mészáros Győző, Bódé Adolf, Babér 

György és Kraszner Menyhért levelei, melyekben az elől - 
járósáigi tagságukról való lemonlásukat közük.

Propper Márton szóbelileg mondott le főpénztárosi 
i fezt érői.

Az elöljáróság öszin'e sajnálattal veszi tudomásul az 
elöljáróság ez értékes régi 'hígjainak lemondását. Amikor 
nekik köszönetét fejezi ki a közgyűlési tartja illetékesnek, 
hogy ezt méltó formában tegye meg.

A  napirend következő pontja az évi zárószá.nadás, 
vagyonmérleg és a 7. 1942. évi költségvetés tárgyalása volt.

Ennek részleteit főjegyző ismertette. Közölte, hogy az 
1941. évi előirányzat kereteit —  a viszonyok okozta eltoló
dások ellenére, sikerült betartani, úgy, hogy a testület pénz
készlete az 1940. december 31-én volt 16.978.37 pengőről 
1941. december 31-re 20.801 56 pengőre nőtt. tehát 3323.19 
pengővel emelkedett, amibe az év folyamán vásárolt 5000 
pengő n. é. Erdélyi Nyeroménykö 1 csőn nincs betudva. A  
testület tiszta vagyona enndk megfelelően 152.634.37 penget 
tesz ki.

A  költségvetés a legszigorúbb takarékosság elve rdap-

tiszta babkávé, vagy ka
vart, vagy tiszta pót
kávé /©zésre ©gyformán 
a leggazdaságosabb és 

laialkalmaeabb 
Körlevelünkéi elküldtük minden 
vendéglátó üzemnek. A gép 
gyakorlatlanok állal is a leg
könnyebben kezelhető! Eladott 
p*pek állandó rendszeres fel
ügyelete/ Fizetési könnyítések 

megbeszélés szerint.
Cirr.- iiConder Tarlno“
esprossé kávéfőzőlépek 
v?zérkápviielata Magyar- 

országon
lilaput. IV., Nirii Viléiirs I.

Te'efon: 18-50 80

ján állíttatott össze, minthogy azonban az általános drá
gulásra és az elrendelt fizetési pótlékokra való tekintettel a 
kiadások mintegy 10.000 pengővel emelkednek, ennek lega
lább részbeni fedezetéről kell gondoskodni.

E végből az elnökség azt indítványozza ,hogy az elöl 
járóság a tagsági dijak mintegy 30 százalékos emelését ja
vasolja a közgyűlésnek. Ennek oka az. hogy a testületnek 
kis taglétszáma mellett —  más testületekhez viszonyítva, — 
igen mérsékelt tagsági dijai vannak, viszont a testület mun
kájának kiterjedése és fontossága kívánatossá teszi annak 
zavartalan lebonyolítását

Az elöljáróság az elnökség indítványát elfogadta és 
megbízta, hogy a már elkészített alapszabálymódosdtási ja 
vaslatot terjessze a közgyűlés elé.

Elnök jelenti, hogy a költségvetésbe a . tisztviselők fize
tését változatlanul vette fel, csupán a munkaközvetítő ügy
vezetője és az iroda tisztviselőnője részére javasol fizetés
emelést. Egyben javasolja, hogy a munkaközvetítő ügyve
zetője __ Meggyes István —  ügykörének változatlanul ha-

|
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íf& dUw iyvdi~{ítt
A qna vitae és egyéb likőr külön
legességek, fő z e lék  és gyüm ölcs -  

konzervek

IMPERIAL F O G E K A v B
legjobb kávéiaesitő- §  Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budapest. IX-,

gyása mellett —  aljegyzői címmel ruháztassélc fel Az ezt 
'tartalmazó alnpszabélymóáo&itést ugyancsak a közgyűlés 
elé terjeszd. , ,

Az elöljáróság az előterjesztéshez egyhangúlag hozzá
járult. , ,

Elnök közli, hogy a közgyűlést — az elöljáróság jóvá
hagyását feltételezve —  f. é. április 8 án deli 12 orara tuz-

Áz elöljáróság elnök intézkedését jóváhagyta.
A  közgyűlésen esedékessé váló választások lebonyolítá

sára elnök jelölő bizottság kiküldését indítványozza. Egyben 
felkéri a iparhatósági biztos urat, hogy a mzot'.iságot mun
kájában támogassa. ,  . „  ,

Az elöljáróság a bizottságba; Bokros. Lajos, Gebauei 
Béla. Iíreiner Pál és dr. Strausz Vilmos elöljarosagi tago

Főjegyző jelentette, hogy az are.nelesi rendelet vegie- 
•hajtásailoép a testület irodája a testületi tagok arlapjat 
összegyűjtötte, felülvizsgálta, az árhivata.boz beterjesztette. 
A jóváhagyott árlapok nyomban kikezbesittettek. A  vendég
lői cikkekre vonatkozó űrlapokat, a vendéglős ipartestedet

továbbította borkégz]elek j rainak megállapítása tárgyában 
előterjesztéssel fordultunk az árhivatalhoz, az érdekelt kartar- 
sak kérelm ét fellerjesztettüK. Ez a kérdés meg tai0ya a-

Iatta ^Ü-ifkisebb fogyasztás megállapításn ügyében b®e^e- 
zett kérelmeket ugyancsak felterjesztettük az armvatalhoz. 

A  bejelentések tudomást J vétettek. .
A  székesfőváros polgármesterének járdafoglalasi enge

délyek időtartamának laterjesztése és a részlett ize .és ̂  enge
délyezés;. ügyében kiadott elutasító végzése bemutattatott
és tudomásul vétetett. . ,

A  kenyér és zsemlye luutalasa tárgyában az elnökség 
íeltterjesztéssel fordult a székesfőváros közélelmezési oszta- 
Ivához, melyben az e tárgyban felmerült panaszok orvos
lását kértük. A  kérelem tárgyalás alatt all.

Az ipartestületi munkaközvetítő február havi munka ma
gáról szóló jelentés bemutattatott és tudomásul vetetet..

Dr.Burgya
rum is  llkörgjfir
B ú d

Vll , Thököly ut 34.
a p a s i ,

Telefon : 225- 780

Billiárdaszialok eladása.
Behúzásokat és javitósokat azonnal elkészítjük 
A lp ak k a , üveg és porce llán íiru  e m -  

blém ttval is legolcsóbb n

Fried Zsigmond és Fia
VI., Király u. 44 Tel. 224-804 Kölcsenzfls.

VeaétUépvUekl: Bftesl, IX. Qátya u. 4. 

Je fe fW  783-289

M1 n d ‘B Dobó Sándorbizalmi
I  cikk jól szállít
IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187 420
Fiók: Gömbös Gyula ut 15- Telefon: 351-859

Villasos l i i ,  i i o i  eiaisa
Szakszerű javítás:

Rels JenO Budapest, Mozsár u
T e le fo n  : 118 938.
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Abroszok kávéházi, szállodai 
és vendéglői, minden

nemű fehérnemüek, flanelltakarók nagy Vállszíjban 
Pelyán Adolf és Fia, Budapest, VI,,

Paulay Ede ucca 7. szám-

Az Ipáknak az iparosok arcképes igazolványa tárgyá
ban megküldött átiratára az elöljáróság kimondja, hogy 
ezek rendszeresítését' célszerűnek és kívánatosnak tartja.

Bemutattatott az ipartestületi székházban építendő 
sziikségóvóhely költségvetése, mely az eredeti elgondolásnál 
jóval olcsóbb, mintegy 3000 pengő. Minthogy az óvóhely- 
költségeit a múlt évi közgyűlés már megszavazta, újabb 
határozatra nincs szükség. Az elöljáróság a költségvetés
hez hozzájárul.

Főjegyző jelenti, h \gy a Vendéglátóipari Korlátozások c, 
munka —  mely az összes kivételes rendelkezéseket tartal
mazza, megjelent és minden testületi tagnak hivatalból el
küldetett. Minthogy a nyomdaköltségek egy része az ela
dásból megtérül, «  testületet csak kisebb összeg fogja ter
helni.

Az. elöljáróság a bejelentést tudomásul vette és a szük
séges összeg kiutalására elnököl; felhatalmazta.

Az Ipok felhívására, melyben az iparhatósági biztos 
tiszteletdijának megállapítás;: ügyében a testület véleményét 
kérdi, elnökség azt válaszolta, hogy ez indítványt saját ré
széről méltányosimiík! tartja, mert a tiszteletdlij hatósági 
vnagáltepitásia elölt már nagyobb titsizteletdü’jat fizetett. Az 
elöljáróság az elnökség véleményéhez hozzájárult.

Több tárgy nem volt, elnök az elöljáróság ülését bc- 
rekeszíette.

Gyermeknevelési járulékegység 
mérvének megállapítása 

az 1942. évre
A m. kir. iparügyi miniszter 10.507— 1942. X III. szám 

alatt; az 1938, XXXVI. te. 7. §. negyedik bekezdésében fog
lalt felhatalmazás alapján —  úgyis mint a kereskedelem és 
közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott minisz
ter —  a gyermeknevelési járulékegység mérvét az 1942. évi 
január 1 -1 öl december hó 31-ig terjedő számadási évre 50 
azaz ötven pengőben állapította meg.
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H Í R E K
Évi rendes közgyűlés.

1 parteg.ületűnik f. é. április hó 8-án-, szerdán déli 12 
órakor tartja meg évi rendes közgyűlését. A  lapunk elején 
közzétett napirendből kitűnik, hogy a szokásos nagyfontos- 
ságu  ̂ tárgyakon felül a 1 esIü'Jetneik csaknem egész tisztikara 
uj választás alá kerül, aminek a mai viszonyok mellett igen 
nagy jelentősége van. Felhívjuk a testület tagjait, hogy a 
közgyűlésen lehetődéig teljes számban vegyenek részt.
Újra lehet tanoncot szerződtetni!

Ismeretes az iparügyi miniszter azon rendelete, mely 
nov. 14M ápr. 3l-ig a tanoncszerződések megkötését eltil
totta. Május 1-tól' azonban újra lehet tanoncokat szerződtet
ni. A  tanamctartó mesterek a tanoncokat már április 1-én 
frlvrihertiík, mert a törvényeink értelmében legfeljebb 4 heti 
próbaidő alatt a szerződés megkötése nélkül foglalkoztat
hatják a tanoncokat. Május 1-töl az ilyenek tanszerződését 
megköti és pedig visszamenőleg április 1-i hatállyal. 
Halálozás.

özv. Bródy Ignácné, az egykori közismert Bródy-kávé- 
ház tulajdonosa, testületünknek sok éven át volt érdemes 
tagja, f. é. március 24-én, életének 69. évében elhunyt. 
Március 2l>-án temették nagy részvét mellett. Elhunytét 
nyolc gyermeke, menyei, vejei és unokái gyászolják. Emlékét 

V kegyelettel fogjuk megőrizni!

Csak külön kívánságra szolgálnak fel köretet a vendéglők.
A  vendéglős ipar'iestüliet legutóbbi elöljáróság! ülésén 

indítványt terjesztőit elő, amelyben a szükséges takarékos- 
sági követelményekre való hivatkozással azt javasolták. 

1 hogy a vendégek csak külön kívánságra kaphatnak köretet 
1 az egyes ételekhez.

A  még ma is érvényben lévő régi rendszer szerint ugya
nis a vendéglőkben minden étel mellé legalább^ egy-, de 
néha többféle köretet is adnak. A  vendégek egy része a kö
reiét többnyire otthagyja és miu'án az elpocsékolódik, kár- 
bavésiz. Hogy az anyagpazarlás csölklkenthető legyen, a jö
vőben csak annak a vendégnek szolgálnának fel az él <̂1 melle 
köretet, aki azt kifejezetten kéri és el is fogyasztja.

A  vendéglős ipartestület elnöksége ily értelemben elő
terjesztést tesz a közellátási miniszterhez.

Háuíkázi ís> éttund afowzfik
fehér és színes kivitelben

U c c t i  a f a s s z t l c

a lefszebb mintákban 
legelőnyöeebben beszerezhetők i

KOLLIN TESTVÉREK te x tilM iv k irc s k id ö  cégnél
Budapest. V., Szt. István tár 5. 

Telefon: 1-892-92

HEZÖGYÁN8 PEZSGŐGYÁR
VI Almássy utca 3. Telefon 423 594.— CASIHO — FOR-YOU

Csöbutor — Kertlbutor
összecsukó vendégágyak és kertibutorok saját 

készimény.
V I N C E Z  I S T V Á N  Népszínház u. 26.

Telefon 149-859.

Jövedelmiadó alá eső alkalmazottak bejelentése.
Minden munkaadónak azokról az alkalmazottakról, akik

nek 1941. évi mindennemű járandósága a 3600 pengőt meg 
haladta, névjegyzéket, és iHatoményjegyzéket kell kiállítani
és azokat az alkalmc zottakat adóztatási helye szerint illeté
kes községi elöljáróságnál, illetve városi adóhivatalnál be 
kell nyújtani. A  kiállítás hivatalos nyomtatványon történik- 
és azokat február végéig kéül beterjesztem. Az illetménye
ket aszerint, amint azok '‘enyltegességi vagy nyugellátási 
állandó vagy természetű illetmények, elkülönítve kell fel
tüntetni. Ha az illetmények természetbeni járandóságokból 
áldanak, azok pénzértékben is kifejezendő1*. Az illetményb- 
kiet azzal az összeggel kell feltüntetni, amellyel az előző 
évben az ulkai’imazotó keresetiadó alá vonatott.

Nem csepeg 
Nem bűzös 
Nem ömlös 
Nem bántja körmeit 
Nem párolog 
Nem rázandó 
Nem drága
Nem érezni az evőeszközön 

NIi ez
M e ta iű i

fémtisztitószappan
OOOOOOOOOOOOOOOOCTXXJOOOOOOOOOOOOOOOQ
C S n U A l a m  I  Olysn kindós«n takarékos. hogy 
I  l y f  ű i C I I l  ■ nem akar elfogyni a hasiná-

-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Kicsi 38 nagy 73 fillér. 

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó !
Vexérk uM I O P N Á R N  Á‘S Budapest- 

V I , Vilma királyné ut 8/••

Kérjen ingyen mintát tőlünk I



KÁVÉSOK LAPJA6

Az idd Mezőgazdasági Kiállítás, pom
pás meglepetéssel szolgál mindazoknak,
akik a Dohánypaviloní felkeresik, dohány- 
magból préselt obfekat, zshidai és egyéb 
hasznos termékeket műidnek be, Az 
érdekes látnivalóknak, kellemes kísérőié 
a hely színen bemutatóit Joviales se ivarok 
gyártása. Itt köti ősszé a látogató a 
hasznosat a kellemessel. Megtanulta, 
hogyan tehet az eddig, felhasználatlan 
dohánymagból aranyaiéra olajai facsarni 
és- utána zsebeit frissen gyártott JovMlesz- 
szel tömheti tele, mely nikotin csekk önteti 
minőségiben is haphaté.

Oont nélkül sem szabad drágábban adni a húst.
A Magyar Húsiparotok Országos Egyesülete felterjesz- 

téss. 1 fordult a közellátási miniszterhez és a csomtnélküli 
marhahús, valamint a főt': pacal legmagasabb fogyasztói 
árának megállapítását l-A'te. A kiözeTátási miniszter most 
leiratban (közölte az egyesülettel, hogy sem a csőn'nélküli 
marhahús, sem a főtt pacal és borjufodor nem adható drá
gábban, mint amennyit az érvényben lévő rendelet meg
állapít.

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt, se az UNíCUM üvegho'l, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár 
kizárólagos védjegyzett tulajdonát képezi és e néven csakis 
lalódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér, 
adjatok neki valódi Unicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zwack üvegből, se más üvegből.

Kartársak figyelmei)?! Székelyföldön majdnem egy év
század óta ;i lakosság kedvelt itala a kitűnő ,.Fenyőviz’’. 
Tiszta, nemes fenyőilialáért, kellemes izéért és simaságáért 
különösképen kedvelik. Gyártásához a Hargita magasan 
fekvő fenyőit használják fel és a „Fenyőviz" Szeszipari és 
Kereskedelmi R T, székelyudvarhelyi cég főzi kisüstön év. 
tizedek óta. A ..Fenyőviz’- a legegészségesebb ital és eredeti 
állapotban vagy szódavízzel keverten élvezve ráillik magya. 
ros italköszöntésünk szokásmondása: ^Egészségére!*’

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

közleaiónye:

Értesítjük igen t Vevőinket, főleg olyan üzleteket, ame
lyek már régebben is vállalatunknál fedezték

J a m e k b e n , f l E e l é k k o a z a r T c k b e n ,  
p a r a d ic s o m b a n

szükségletüket, hogy módunkban van e cikkekben b. meg
rendeléseiket egyelőre zavartalanul teljesíteni

Uj telefon: 426— 117.

Ferenc József rakpart 6.
I i l(;íon_  ü 3 Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

nxrjsxo*cy>es.-&~ r . '.g .- . 'J 'jr g rcsxsnfsoaw.f-■ -rB U gr-j - «e s »T O w a im s ^ a iJ u m .«iiiniin <acC TaB a:

Berkévífs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

ilN A G Y  IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. VII., KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
szürögépek, palackok, puraíadugók, címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

S l i O L ’ vegyitermékek gyára R,-T- 
Budapest, XlV. Cserei-u 14. 
Telefon: 1-910-86, 2-948-94

# Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDRE. 
Lakása: Budapest, V IIL , Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája. 
Budapest, VII., Kaainczy-utcc 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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