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Meghalt Mészáros Győző.
Súlyos vesztesége ez nemcsak a budapesti kávés

iparnak, hanem az egész magyar vendéglátóiparnak.

Mészáros Győzővel, noha csak férfikora elején tért 
át az ipari pályára, mégis iparunk kimagasló oszlopa, 
erős tartópillére dőlt ki. Nagy tudása, képzettsége, ve
leszületett tehetsége, foglalkozása iránti szeretete, kö
telesség teljesítése, munkabírása 
megértő emberi szive tették őt 
iparunk vezéregyéniségévé. Ve
zető pozíció betöltésére született) 
és azt a helyet, ahová rendelte
tése állította, úgy töltötte be, 
hogy amíg magyar kávés ipar 
lesz, neve és munkájának ered 
ménye emberi elmúlása után is 
mindenkor élni fog.

Emlékét nemcsak kortársai 
őrzik meg szivükben, hanem ké
sei utódok is követendő minta
képüknek fogják tekinteni.

Mészáros Győző 1Ö79. szep
tember 17-én született. Elvégez
ve iskoláit, eleget tett katonai 
szolgálati kötelezettségének, utá
na banktisztviselő lett és csalá
dot alapított. Elvette Gvünek 
Gusztáv tekintélyes budapesti ká
vésnak, a Central kávéház alapítójának leányát és 
mint cégtárs belépett a’ kávéházba. Az iparba kapcso
lódása első napjától fogva, hogy mai szóval éljünk, 
teljesen és tökéletesen átállította magát, kávésmester 
lett a szó szeros értelmében, a régi, többszázados tra
díció teljes tudatában, de kora modern eszméinek tel
jes megértésével és felbuzdulásával.

Az első naptól kezdve részt vett a kávésipari moz
galmakban és igen fiatalon lett eiső elnöke az akkori 
szociális kérdések megoldására alakult Budapesti Ká

vésok Szövetségének, igazgatósági tagja lett a M'un- 
kásbiztositó Kerületi Pénztárnak. Mindkét helyen ered
ményes munkát fejtett ki, melynek az ,1914-ben kitört 
világháború vetett véget.

A  legfelsőbb hadúr parancsát követve, sietett zász
laja alá. Mint világháborús katona is úgy megállotta 
helyét, mint bárhol, ahova életében a sors állította. Az 

ezüst és bronz katonai érdem
érem a K. é. K, szalagján a 
kardokkal, a Károly-csapatke
reszt és más katonai érdemren
dek díszítették mellét, mire a 
háborúnak vége lett és elérte a 
tartalékos századosi rangot E 
tények maguktól beszélnek.

A háború után visszatért a 
polgári eleibe. Újra átvette üz
lete vezetését és újra bekapcso. 
lódoti az ipari életbe és főként 
az ipartestületi életbe, mert az 
első pillanattól fogva látta, hogy 
ipara érdekeit leginkább az ipari 
érdekképviselet szolgálatában 
szolgálhatja, itt mozdíthatta elő 
leghatékonyabban a maga és 
iparostársai boldogulását. Előbb 
előljárósági tag, majd alelnök és 
Reiner Mór halála után 1927-beu 

elnök lett. Tizmnégy évig viselte az ipartestületi el
nöki tisztséget, mely nemcsak díszt jelentett betöltő 
jenek, hanem erős megfeszített munkát az olyan em
ber számára, aki úgy viselte szivén a kari érdekeket, 
aki oly öntudatos magyar iparos volt, mint ő, aki 
mm.-sak a maga egyéni boldogulását kereste, hanen. 
ti.szes pozieóját a régi pesti kávés főcéhmesterek ha- 
gvománvaihoz méltón, kik Pest városa és a magyar 
i.uitura szolgálatába állították mindenkor munkássá, 
gukat, o magyar kávésipar felvirágoztatására, a ha-
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gyományos pesti kávéházi étet fejlesztésére használta fel.
Elnöksége folyamán Mészáros Győző élénk részt vett 

az ipari közéletben. Beltagja volt a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamarának és számos ipari érdekeket szolgáló kö- 
zületnek. ö  volt egyik alapítója a Kávésok Áruforgalmi Rt.- 
nak.

Ipartestületi elnöki működésének főbb eredményei: az
ipartestületi helyiségek kibővítése és átalakítása, a tanonc
iskolát, mely mindig szívügye volt, behozta a székházba és 
gondoskodott annak korszerű fejlesztéséről, az ipari után. 
pótlás korszerű neveléséről. Élénk részt vett a háború után 
hozott és az ipart érdeklő törvények megvitatásában. Kü
lönös szeretettel fglalkozott a munkáskérdésekkel s tagja 
volt a minimális munkabéreket megállapító bizottságnak, ö  
szervezte meg az ipartestület irodáját a mai igényeknek 
megfelelően és a kávésok forgalmi és vigalmi adóközössé
gének is ő volt a megalakitója.

A  régi kávés tradíciókat nemcsak a maga kávéházában 
ápolta, hanem azt akarta, hogy minden magyar kávés ápol
ja és fejlessze azt a történelmi hivatást, amit a magyar ká- 
vésság évszázadok folyamán a magyar társadalmi és poli
tikai életben betöltött. Ezért megiratta a pest-budai kávé. 
házak történetét, melynek: két hatalmas kötete nemcsak a 
múlt emlékeit ismertette meg mindenkivel, hanem egyszers
mind útmutatás is, milyen legyen az igazi jó magyar kávés.

Külön ki kell emelnünk azt a régi hagyományoknak 
megfelelő lelkes, a magyar iparos polgári önudatából eredő 
a többi ipartestületnek is például szolgáló kezdeményezé
sét. az 1938-as eucharisztikus kongresszus és Szent István 
jubileumi év alkalmából, mellyel elérte hogy a budapesti 
kávésok ipartestülete zászlaja, céhi jelvényei és foglalkozási 
emblémái alatt oly fényes keretek közt vett részt, hogy 
bár nem volt a; katolikus egyház fia, mégis kivívta az egy. 
házi és világi rendezőség legnagyobb elismerését és A  SZÍV

PJ9QKI

Családi sör
0.7 literes és

1‘ ;2 literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

Salgó g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyítóit vízben
VI , Vörösmarty ucca 54. —  Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-286

Ezüst üstben főtt

Gcssler ■I álnaszfirp
•  vezeté m
Rendelhető

árka b6k«be1l minőségben.
: 2-:0—694. — Váróéi iroda : VII., 

Hársfa ucca 28

cimü római katolikus lapok követendő mintaképként em
lékeztek meg róla, mint a Szentistváni magyar gondolkodás 
alapján állót.

Az elmult esztendőben Mészáros Győző betegsége miatt 
lemondott elnöki tisztségéről, de mig ereje bírta, továbbra 
is részt vett az elöljáróság munkájában. Állapota szeptem
ber óta mind súlyosabbra fordult, mig e hó 9-én szenvedé
seitől megváltotta a halál.

Több évtizedes tudatos polgári munkájának ez a rövid 
összefoglalása. Akik ismerték őt. akik részt vettek munká
jában, akik munkatársai és barátai voltak, akik látták azt 
a céltudatosságot, mellyel ipara ügyeit felkarolta és előbbre 
vitte, akik érezték ennek a közösség érdekében kifejtett er. 
nyedetlen működésnek eredményeit, még sokkal többet 
mondhatnának róla. emlékükben ez még sokkal színesebben 
és mélyebben él elfelejthetetlenül és kitörölhetetlenül.

Súlyos veszteségünk Mészáros Győző eltávozása az élők 
sorából. Emondhatjuk róla, hogy jó férj, jó apa, jó főnök, 
jó katona, jó magyar honpolgár, öntudatos magyar iparos 
és jó barát szállt vele a sírba. Emlékét ápoljuk, példáját 
követjük, igy munkás élete halála után is tovább folytatódik.

Nyugodjék békével!
MAZSÁRY BÉLA DR.

Billiárdaszlalok e la d á s a .

Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
A lp ak k a , üveg és porcellóm &ru em 

b lém áva l is  legolcsóbb n

Fried Zsigmond és Fia
VI., Király II. 44 Tel. 224-834. Xfllesinzás.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 282-458. Sürgönyeim : Közfej.

350 F*ÖK TEJIVÓ CSARNOKOK
árusítja a fővárosban és kö--

i/cncn
.K Ö ZP O N TI néven 

PA SZTŐ R Ö ZÖ TT T a n i
p onlnck tájat 

HABTEJSZINT k AVÉTEJ 
SZINT TEJFELT. 

P A S ZTŐ R Ö ZÖ TT CSE 
MEGEVAJAT YOG HUri

*  TOTKRÉM SAJTOT stb.

IV. Kecskeméli u. 5.

V. Erzsébet téri kioszk

V. Berlini lér 9.

VI. Teréz krl.32,

V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
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Aqua vitae és egyéb 
leg ess égek, főzelék és gyűmölcs- 

•______ konzervek

lm  l é ke z t e t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, H O G Y  . .

Április 20-ig tartoznak a vigalmi adófcözösség tagjai 
április havi vigaiimi adóátalányukat megfizetni.

Április 23-án (csütörtök délután 1 órakor elöljáróság! 
ülés az ipartesOület tanácstermében. , .

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

Május 5-ig megfizetendő az 1942. év 1. negyedére (má
jusra) esedékes üziltetbér első részlete.

Május 5-ig t; őrt óznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
m. kir. Pénzügyigazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok, 
akiknek 1939. évii október 8-án készletük volt és ez egész
ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem 
rótták le. I

Május 5-g be k e l1 jelenteni a kakaópor, kakaómossza, 
csokoládégyurma március 31-léi készletét a m, kir. kereske- 
<Mmi hivatalnál] (V., Rudolf rakpart 6,)

Május 6-ig megfizetendő a vigalmi adóíkiözössiégben 
nem lévő ká\éházak vigalmi adója.

Május 10-ig aíz adóközösség tagaji tartoznak május 
havi forgalmi adóátalánvukat megfizetni.

Közgyűlési beszámolónkat lapunk (korlátolt terjedelme 
és anyagtorlódás folytán jövő számunkban közöljük.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPAUI KORLÁTOZÁSOK 

(a vendéglők, kávéházak, kfávémérések (espressók), 
penziók, kifőzésdk korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestüjetének elöljáró

sága folyó évi április 23-án (csütörtökön) délután 1 
árakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1942. április 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k-

főjegyző elnök

KARTÁRS!
bgyellen kávéházból sem hiányozhat ez

n P E R iH O  a lem
a Itirföldön is jól bevált és kedv lt étvágyger
jesztő kellemes és nemes ital Minden kávéhéz 
nak b« kell szerezni mert vendégei kérni fogják I

RÁCZ L.A30S borkereskedő
Budapest, IX., Viola utca 42. szám. 

tol ?fons*őm 217 105.

A

K K Y P T O  N jenjje

Csőbutor — Kertlbutor
összecsukó vendégágyak és kerfibutorok saját 

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

___________________ Telefon; 149— 859.___________________
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DUbzt palackbocoU

Mészáros Győző temetése
■ J r a s ű S f t - »
terem zsúfolásig telve volt, de legalább megegysz* r arniy . 
szorultak a NMftMfata előtti térségre. M W o s  Győző ko 
T>rmsőiát a Hadviseltek nemzeti színű takarója boruo , 
mely alig látszott ki a szebbnél-szebb koszorúk tömege * o .

A  közvetlen családtagokon és r ö t o k o n k ^ l a  bará
tok. (hatóságok és kartársak nagy —  2 * ^  
nagyrabecsülést és közszeretetét, amely Mészáros
egész életén át körülvette. -

Ott voltak az IPOK képviseletében Nagy Antal el o ,

Albert f ö ja s w ; L .J C n orWS 'p ü f S E ™ ,

t u s s s t i s j í  * £ - »
Ottó kormányfőtanáosos. alelnok Somogy l-éoviiseleté-

S S J S S Í  í w t a A « Ü  « k .  «•“ *.
- Genfi Szövetség képviseletében Csík József alel •

A  mcgglentók^ ^ E p S
S U ' u S ' t Ü S b t !  «  - * » »  < t a « U » *  fe M « “  d °-

^ ' Ő A?0 ipartestület tagjai Kovessy Géza elnök vezetésével, 
csaknem teljes számban ott voltak. A  ,Ce? ^ *  1kávehaz égé z 
személyzete^ megjelent feledhetetlen főnökének temetésén.

A  szertartást a hitközség énekkarának gyászénak® —
„ * £ t  M  tmmrn  « * *  -  “ a l S .-„„n elhangzása után Hevesi Simon vezető főrabbi lépett a 
szószékre és mélyenjáró gondolatokkal^ tölt ?esâ ^ ™ kl!: 
+„,t„ Mészáros Győző életet es munkásságát. Megem e - 
£  rótta S  emberről, polgárról, jó. hazaf ró ; iparának 
harcos vezéréről, vitéz katonáról és mint családfőről

Maid dr. Bokros, a Hadviseltek Országos Szövetsége

rw strausz Vilmos, az ipartestük*, a kar.axsaiK os o-u?«sas r g g  s s s s ^ v í s s s s t

í w k »  *• *  ■ ■ ■  S S S  S X  ™>'y

S t ó t b S r - ” ' w  * * » .  « " * “  * * * ■  *

mUIí t S é n  Csik József, a Genfi Szövetség alehiöke búcsú
zott a Szövetség és a munkásság igaz barátjától és .lóaki

rÓjéA'beszédek után újabb gyászének és a Central kávé- 
ház személyzete vállára vette a koporsót és kivitte a te
mető díszsírhelyére. „

A  sírnál a kávémérő ipartársulat nevében Schwitzer 
j. aleinök, az ipartcstület tisztviselőd és a szakis
kola tanári kara nevében dr. Havas Nándor főjegyző, . a 
Central kávéház személyzete részéről Fejér Lászó főpincer, 
végül di. Majunka Egon, a Central kávéház vendégei nevé
ben vették búcsút Mészáros Győzőtől. A  beszédek alatt 
ivem nem maradt szárazon.

A sir behantolása után a gyászoló (közönség eltávozott 
és Mészáros Győző megkezdte örök pihenőjét.

Nyugodjék békén! Áldás emlékére!
Mészáros Győző elhunyta alkalmából a testület gyászje

lentést adott ki melynek szövegét —  úgyszintén a család 
és a személyzetét, az alábbiakban, közöljük:

r

Dobó Sídébizalmi M i n d i g  TOJCl5 Cjkk jól szállít
IX , Ráday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók: Gftmbös Gyula ut 15- Telafon: 351-859.

A Budapesti Kávésok Ipartestülete mélységes fájdalom
mal jelenti, hogy a testület diszelnöke. 1927— 1941. éveik), 
ben volt elnöke, előbb alelnökié és vezetője

Mészáros Győző ur, e. e. százados, a Central kávéház 
tulajdonosa

folyó évi április hő 9-én, hosszú szenvedés után, 63 éves 
korában elhunyt,

A  magyar kávésipar hosszú éveken át volt vezetőjét 
vesztette el, aki a legnehezebb időkben —  több minit go
éven át __' hűséggel, szeretettél, lelkesedéssel dolgozott a
magyar vendéglátó ipar érdekében.

Mintája volt a jó polgárnak, jó hazafinak, aki úgy a 
harctéren, mint a. polgári munka terén, betöltötte feladatát.

Emlékezetét kegyelettel, hűséggel és szeretettel fogjuk 
őrizni.

Temetése folyó évi április hó 12-én (vasárnap) déli 1 
órakor lesz a rálkoskerszturi izr. temetőben.

Budapest, 1942. április hó 9.
Budapesti Kávésok Ipartestülete.

Mészáros Győzőné szül. Grünek Anna özvegye, Lilly, 
Józsa és Éva gyermekei, Vera és Péter unokád, Róna György 
veje, mély fájdalommal jelentik, hogy szeretett férje, a leg
jobb apa és nagyapa,

Mészáros Győző
a Központi „Central" kávéház tulajdonosa, a Budapesti Ká. 
vésők Ipartestületének diszelnöke, másfél évtizeden át volt 
elnöke, tart. százados az ezüst és bronz érdemérmeknek 
a k. é. k. szalagján a kardokkal, a Károly csapatkpreszt 

stb tulajdonosa
április 9-én, 63 éves korában hosszú, kinos szenvedés után
elhunyt.

Április 12-én. vasárnap 1 órakor helyezzük örök pihe
nőre a rákoskeresztúri temetőben.

Gyászolják még testvérei: Mende Pálné, Mészáros An
tal. Mészáros Dezső, kiterjedt rokonsága és nagy baráti 
köre.

Elvesztettük családunk koronáját, mérhetetlen a gyá
szunk és fájdalmunk, az ő  gondos, szerető szive és munkás 
élete lesz példaképünk. —  Részvétlátogatások mellőzését 
kérjük.

A  Központi „Central** kávéház személyzete őszinte fáj
lommal! jeleníti, hogy felejthetetlen főnökük'

Mészáros Győző ur,
a Kávésok Ipartestülete örökös diszelnöke

hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. Utolsó útjára 
április 12-én, vasárnap déli 1 órakor kisérjük a rákoske
resztúri temetőbe.

Egész életét a munkának szentelte és igazságos, becsü
letes jó főnökünk mindannyiunlk mintaképe marad.

Emlékét kegyelettel őrizzük!
Hogy Mészáros Győző a köz- és társadalmi életben ki 

volt, mutatják a részvétlevalek és táviratok tömeged, ame
lyek az ipartestülethez és a gyászoló családhoz érkeztek.

A  táviratok (közül, amelyeket lapzártáig kaptunk, nz 
alábbiakat közöljük:

Diszelnökük Mészáros Győző ur elhunytéval az ipar
testületet ért mély gyászban őszinte részvétét fejezi ki

Dr. Varga’ József.
Diszelnöküknek, Mészáros Győzőnek elhunyta alkalmá

ból fogadják őszinte részvétemet.
Hóman Bálint.

Megilletődéssel értesültem Mészáros Győző ur halálá
ról és kérem fogadják mélyen átérzett részvétem tolmácso
lása'. Teljes tisztelettel: Dr. Laky Dezső.

Volt érdemes elnökük elhunyta alkamából őszinte együtt
érzéssel fejezem ki részvétemet. Nagy Antal.

edz/egett
»  *

\
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kávéházi, szállodai 
ÜWfi E*y $ vr#«»A 'e#¥ N í és vendéglői, minden
nemű fehérnemüek, flanelltakarók nagy Válaszlékban 
Petyán Adolf és Fia, Budapest, VI., 

Paulay Ede ucca 7 szám.
őszinte megilletó'déssel értesültem szegény Mészáros 

Győzőnek, az önök diszelnökének, ipari közéletünk kima
gasló alakjának, nekem kedves jóbarátomnak, szomorú el
múlásáról.

Egyiittérzek a Budapesti Kávésok Ipartestületével mély 
fájdalmukban és kérem fogadják őszinte mély részvétem 
kifejezését. Kiváló tisztelettel kész hivük: Éber Antal.

Részvét!eveteket illetőleg táviratot küldötteik az ipar
it esóilethez : vitéz Haász Aladár min. osztályfőnök, d!r. Sze- 
pesváry Pál, dr. Beliczay Imre, Rosta János székesfővárosi 
tanácsnokok, a Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipar- 
tesrtülete, a Járműgyártók, a Cukrászok Ipartes'üLete, az 
Országos Ipar egyesület, Ipartostüloteik Országos Központja, 
Stern Samu a pesti izr. Hitközség elnöke, Eppler Sándor, a 
pesti izr. Hitközség főtitkára, Haltenberger Samu, ítz Autó- 
taxi Rt. vezérigazgatója, Piatnik Nándor és fiai Rt., a Co- 
loiiius Kereskedelmi rt., Palac Szálló rt., Törley József és 
Tsa rt:. Gundel Károly, dr. Tomcsányi Béla, dr. Báró Babar- 
czy István tanácsnok, dr. Bányász Jenő kamarai Ttkár. a 
Kávémérők és Riifőzőik Ipairtáimulata, a Budapesti Épültet- 
burkrllóik Imarteistülote, a Budapesti Férfisziaibók Ipar-testü
let e. n C-chwindt-féle szeszgyár igazgatósága.

Koszorú megváltás felében Bodó Adolf 25 pengőt adott 
e testület szociális céljaira.

Ipari ügyek
Körlevelek. Legutóbbi közlésünk óla az ipartestüké :«1- 

nölklsége a következő körleveleket küldötte szét; i
12, A  betegsegélyző járűlékpótlékok felemelése.
13. A  záróra újabb szabályozása.
A vendégek figyelmeztetése, illetőleg a fennálló ren- 

dtietek betartására felhívó plakátok a testület irodájában 
rendelkezésre állanak, kívánatos, hogy azokat kartájaink 
minél nagyobb számban he'vezzék el kávékázaikban. p  
nyomtatványok a testület irodájában kaphatók.

A vigalmi adóátalányok kivetése megtörtént és az ér- 
drilieilití finnek a vonatkozó végzések kiadattak. A  felebbezési: 
Idő lejártával alig néhány felebbezés érkezett be. amelyek ' 
nek elbiráHáisa rövidesen meg'örténik.

A forgalmi adóközösség átalányát, a székesfővárosi m. 
kár pénzűgviigazgatóság megáliapi'iotta és a vonatlktozS 
egyezség aláírása megtörtént. Most következik az ©gyes* 
átalányösszegek megállapítása és a felek értesítése, ami a 
közeli napokban meg fog  történni.

Figyelmeztetés! Az utóbbi időben egyes1 vállalkozók a 
kávéházálcát sokféle kávékonzerwel árasztják el. E lcávé-í 
konzervek olyan megjelöléssel kerülnek forgalomba, hogy 
azokban állítólag bizonyos százalék szemeffcávé is van. F i
gyelmeit etjük) kartársiainlkai''. hogy az ilyen kávékonzer/ 
felhasználásánál n köteles gondossággal kell eljámiok, mtvt, 
ha iiyen konzervben a megjelölt mennyiségű kávé nincs, I 
•azért nemcsak az e'lőállitó, hanem a feldolgozó is felelős. •

C$twUá<Zty ftZxS'O&U
\Ze*éckéfu/i$etet: dpesl, IX . Qáfya u  4 .

letevőm 783-289

Ajánlatos az ilyen kávékonzerv használatánál az állítóla
gos szemeskávétartálmát az anyagvizsgáló intézet utján 
megvizsgáltatni.

Nem csapig 
Nam bűzös 
Nam ömlös
Nam bántja körmeit 
Nam párolog 
Nam rázandó 
Nam drága
Nem árazni az evőeszközön

i ez?
M teta tú t

fém tisztitiszappan

Figyelem Olyan kiadósán b.kmekon. ho*y 
»» i»t «  nrm akar elfogyni a haszná

latban

’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Kicsi 38 nagy 73 fillér. 
M i n d e n ü t t  k a p h a t ó

Vezérk ,,M  I D P M é R M  Budapest
VI., Vilma királyné ul 8/«-

* Kérjen ingyen mintát tőlünk !

I Ó R A  B E  Wf E RE N  C
I oki. gépészmérnök gépgyára

Budapest, Vili, Bdkay János ucca 8 -1 0 . szám.
S z á l l í t :  Hütőgéposztály telefon: 138—881.
LindS hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket. vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése
ket, önműködő sp íchtlizókat, hűtőkamrákat stb- 

Gechler és Kühne habverő cukrász- és csokoládéipari gépeket 
jj Sehastian W«nz elektromos automatikus cukrász- és péksütő- 
: Kemencéket.
[í Belier dagasztógépeket

Torro auloma'ikus edénymosdgatógépeket stb. stb.
Kárjon dilmontM árajánlatot!
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H Í R E K
Elöljáróság! ülés.

Felhívjuk elöljárósági tagjaink figyelmét, hogy testüle
tünk elöljárósága f. évi április hó 23 án (csütörtökön) déli 
egy órakor tartja közgyűlés utáni első április havi ülését. 
Kérjük az elöljáróság és sziámvizsgáló bizottság^ tagjait, 
hogy az ülésein minél naigyob számban vegyenek részt.

Az italmérési illeték felszólaimldsi bizottságba
a m. klr. pénzügy igazgat óság Szabó Samu alelnököt és 

Bokros Lajos eHőljárósáigi tagot nevezte ki.
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 likörgyar 
kizárólagos védjegyzett tulajdonát képezi ás te néven csakis 
valódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér, 
adjatok neki valódi llnicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zwack üvegből, se más üvegből.

Kartársak figyelmébe! Székelyföldön majdnem egy év
század óta a lakosság kedvelt itala a kitűnő ,.Fenyöviz’ ’ 
Tiszta, nemes fenyőillaláért, kellemes izéért és simaságáért 
különösképen kedvelik. Gyártásához a Hargita magasan 
fekvő fenyőit használják fel és a „Fenyőviz“  Szeszipari és 
Kereskedelmi R, T, székelyndvarhelyi cég főzi kisüstön év. 
tizedek óta. A  ,,Fenyőviz’' a legegészségesebb ital és eredeti 
állapotban vagy szódavízzel k’everten élvezve ráillik magya. 
ros italköszöntésünk szokásmondása: ,,EgészségéreI"

Kartárs Ur! Rendelje meg vendéged részére az Aperinót. 
a külföldön is jól1 bevált, kedvelt étvágygerjesztő1, kellemes 
íés nemes italt, ma már az ország majdnem minden krávé- 
bázában niaigy szeretettel fogyasztják, remek és elsőrangú 
készítmény, •óriási silkiere van a fogyasztó közönség körében.

Tisztelt Kartársak! Rendeljeniek ingyen1 mintát a Metalin 
fémtisztitó szappanból, amely szenzációs találmány és min
den fémre alkalmas. Különben is utalunk a Metalin mai 
számunkban megjelent hirdetésére.

Könyvelést, helyettesi test, alkalmi irodai munkát vállal 
szakmabeli könyvelő, Cim: B. £>., József körút 53. JII. 26: 

...Ruhatár bérletet keres gyakorlott ruhatáros, ügynököt 
díjaz. Értesítés tielefonhivó: 384—069.

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

közleainye:

Uj telefon: 426—117.

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi aszt alokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K ron em er D áv id  márvónyipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai u. 39 (Hungária körút sarok 

Telefon: 137-867.

Ifj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. -  Ü veg és p o rce llón

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Értesítjük igen t Vevőinket, főleg olyan üzleteket, ame
lyek már régebbe.: is vállalatunknál fedezték

Jam ekbeu, fSze lékkonznrvekben , 
p a r a d ic s o m b a n

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

Szakszerű javítás:
Rafs Jenő Budapest, Mozsár-u. 12.

Telefon : 118 938.

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, VII., KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivattyuk. 
•zürőgépek, palackok, parafadugók,címkék stb. 

Telefon: 423-329. 423-363.

Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDR E. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-n. 81.

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

Kristály ásványos forrásvíz esek Szent Lukács védjeggyel eredeti
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