
Budapest, 1933 január hú 15.

KÁVÉSOK LAPJA
évfolyam  ^  Budapesti K ávésok  Ipartestületének hivatalos lap ja 2. szám

Kiadó és laptulajdonos: 1 
A  Budapesti Kávésok Ipartestüleie g

Felelős szerkesntő: 
Dr. H av as  Nándor

1 Szerkeszti:
| A  Budapesti Kávésok Ipartestületének 
| sajtóbizottsága.

A lapot a Budapesti Kávésok Ipartestületének és a Magyar Kávésok 
Országos Szövetségének tagjai tagdíjuk fejében ingyen kapják 
E őfizetési dij : Egy félévre 8.— pengő, egész évre 16.— pengő

J H e é i e f e n i f t  - 
m i n d e n  f i ó  1 - é n  é s  I 5 - é n 1

Szerkesztőség: Budapest. Vili. József körút. 38.. I. em. 5. Telefon. 
József 321—05. Kiadóhivatal : Budapest Vili.. Rökk Szilárd u. 31. 
— Hirdetéseket a kiadóhivatal vesz fel naponta 8— 14 óráig. —

Meghívó
A  Budapesti Kávésok I partestületének 

elöljárósága f. évi január 2(>-áii (csütörtökön) 
délután félöt órakor az ipartestület tanács
termében

Ü L É S T
tart melyre az elöljáróság t. tagjait meg
hív ja.

Budapest, 1933. január 15-én.
I)r. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk.

főjegyző. elnök.

Uj problémák
Voltakép régi problémáink sincsenek még 

megoldva és súlyosan érezzük függő kérdése
ink megnyugtató elintézésének hiányát. Evek 
óta gyűltek ezek rakásra és kerültek a külön
féle hatósági asztalokra, anélkül, hogy biz
tató és hamar elfeledett ígéreteknél egyebet 
kaptunk volna.

Ezúttal azonban nem ezekről akarunk be
szélni és azok elintézése érdekében szót emel
ni. tudjuk jól, hogy meddő munkáról lenne 
szó.

Bármennyire aktuális lenne az italmérési 
törvény közel tíz év óta kért revíziója, a fő 
városi szabályrendeletnek elkészítése illetve 
életbeléptetése, az adóteher lefaragása és 
számtalan \kisebb-.nagyóbb napirenden volt 
és levő ügyünk, most új kérdésekről van szó.

Megnehezedett az idők járása felettünk, a 
gazdasági válság hatásait mind súlyosabban 
érezzük. Azt látjuk, hogy az iparűzés régi ke
retei akarva, nem akarva módosulnak és e té
nyek elől nem zárkózhatunk el, fejünket 
struccmadárként nem dughatjuk a homokba, 
hanem látó szemmel kell keresnünk az utakat 
és módokat, hogy boldogulásunkat megtalál
juk.

Voltakép nem is kellene mást tennünk, mint 
ipartestületünk elnökének alább közölt beszé
deire rámutatnunk, amelyek élesen megvilá
gítják a közel jövő legaktuálisabb kérdéseit. 
A  kávésipar mindenkor a legmesszebbmenő 
gazdasági liberálizmus alapján állott. A  v i
szonyok azonban odasodortak, hogy ezt az 
álláspontunkat —  legalább ideiglenesen —  újból 
meg kell fontolnunk és fel kell vetnünk azt 
a kérdést, vájjon kivánatos-e a kávéházi üz
letnyitások korlátlan lehetőségének fenntar
tása, nem kell ene-e a meglevő iparűzők és az 
ipar megmaradása érdekében ennek le«alább 
egyelőre korlátokat szabni. Sajnálattal látjuk, 
lioev az ötletszerű, kellő szakismeret és meg
fontoltság, sokszor anyagi eszközök nélkül 
történt alapítások rontották le iparunk nívó
ját, honosították meg az ingyenes szolgáltatá
sokat és az áraknak aránytalan lefaragását. —  
A  gyenge anyagi megalapozottság azonnali 
anyagi eredményeket sürgetett, nénzt és bevé
telt minden áron, erre tehát minden eszköz
nek jónak kellett bizonyulni. És ebben az 
iparban, mely békebeli árnivóját 18 év alatt 
nem bírta visszaállítani, olyan határtalan és 
indokolatlan árrombolás lépett életbe, melynek 
konzekvenciáit mindenki érzi a maga bőrén.

Ennek eredménye a helvzet további rosszab
bodása, mert nemcsak a gyenge kezek, de sok
szor az erősek sem bírják a küzdelmet, azzal a 
lehetetlen leromlással, amehT az egész vonalon 
érezhető.

Sajnos ez ellen a jelenség ellen eszközeink 
eddig nem igen voltak, de reméljük, hogy a 
jövőben sikerül a tisztességtelen versenyről 
szóló törvény olyan értelmezését kivívnunk, 
amely ezeknek az abuzusoknak korlátot szab.

A z új üzletnyitások ügyét az ipartestület 
a legnagyobb rigorozifással intézi, azonban a 
rendelkezésre álló eszközök meglehetősen 
.korlátozottak!. Ttt hatóságii, isegítségnek , kel
lene jönni, mely legalább egyidőre véget vet
ne a könnyelmű alapításoknak. Kétségtelen, 
hogy a ..numerus clausus eszméje44 nem valami 
szimpatikus dolog, itt felmerül az utánunk 
jövő generáció exisztenciájának kérdése, de 
nagyon problematikus, mivel teszünk nagyobb 
szolgálatot a fiatalságnak, ha egy tönkretett, 
leromlott ipart hagyunk reájuk, vagy pedig 
azt láhraállítva. meggyógyítva adjuk az utá
nunk következőknek.

Belső üzletvitelünkben mindjobban felme
rül a borravalórendszer reformjának az üwe. 
Támadják jobrról, balról, ííi rendszereket és 
módokat javasolnak. Mindeddig ipartestüle
tünk ragaszkodott a mai rendszerhez, amelyet 
évtizedek kipróbáltak és amely jónak bizo- 
nvult. Azonban itt is p<arancsolólag szólnak 
közbe az általános viszonyok és máis rendszer 
bevezetését kívánják, amelyről ma még nem 
tudjuk, minő lesz, hogyan bírjuk bevezetni és 
miként fog beválni. Ez mindenesetre ugrás —  
ha nem is a sötétl>e, de a félhomályba. Ez a 
kérdés mindenesetre olyan, amelyet alaposan 
meg kell fontolni, mert nemcsak a magunk 
exi^ztenciájárói van szó, de személyzetünkéről 
is. amelyet meg akarunk óvni és biztosítani.

Iparunk munkájának, helyesebben ipartes
tületünk életéneik belső rendjét az új ipartestü
leti töi-vénv szabályozza, amelynek végrehaj
tása és a gyakorlati életbe való) átvitele sok 
munkát és gondot fog okozni.

E  kérdéssel kapcsolatos iparunknak egy 
másik fontos kérdése: a munkaközvetítés dol
ga. melynek jelenlegi formája sajnos nem 
elégíthet ki egyik érdekelt felet sem. Foglal
koznunk kell ezzel is és oly megoldást kell 
keresnünk, amely a munkaadó, munkás érde
két egyaránt jól biztosítja.

Rövid szavakban vázoltuk a ma, illetve a 
holnap feladatait. Talán végre a sors is meg
könyörül rajtunk és jobb idők bekövetkezté
vel módunkban lesz ezeket megoldani és ipa
runk munkáját ismét a régi egészséges keretek 
között folytatni.

Újévi üdvözlés
A z ipartestület elnökének tradicionális üd

vözlése mindenkor a tisztelet és baráti szere
tet intenzív megnyilvánulása volt. de az ez évi 
újévi üdvözlés ezúttal a múltaknál még 
sokkal melegebb formák között történt. — 
Ugylátszik a nehéz idők mindközelebb hozzák 
egymáshoz az embereket és a kartársi érzés 
fellobbanásánál szükségét érzik, hogy az ipar
testület elnökének egész évi fáradhatatlan 
munkásságáért köszönetét mondjanak.

A  szil veszteid fáradalmakat kissé kipihenve 
az elöljáróság tagjai, az ipar intézményeinek 
vezetője, a barátok és tisztelők nagy serege 
csaknem zsúfolásig megtöltötték Mészáros 
Győző elnöknek a Ferenciek tere 4. sz. a. tá
gas, szép lakását, ahol a vendégeket elnök csa
ládja tagjaival együtt fogadta.

A  megjelentek közül a következők neveit si
került fel jegyeznünk: Gál Arnold. Steuer

Maróéi. Szabó Samu alelnökök. dr. Strausz 
Vilmos ellenőr, Gerő Áron, Horti Károly, 
Hajós Samu. Grósz Ödön. Bauer György, Ró
nai Miklós, Tarján Vilmos., Bodó Adolf. Klau- 
her József, Katona István, Reiner István, 
Weingruber Ignác elöljárósági tagok Pállái 
Miksa, dr. Majtényi Nándor, Spolairich 
György, Zoltán Béla, Zay András, Weingru
ber László ipartestületi tagok.

A  Budapesti Kávésok Áruforgalmi Rt. ré
széről Losonczi Gusztáv elnök, Kemény Imre 
igazg., Kammermayer Antal cégv., Elek Zsig- 
mond tisztv. jelentek meg, az ipartestületi ta
nonciskolát Marton József igazgató képvisel
te, dr. Havas Nándor, Donáth Andor, Totm- 
csányi Lajos és Vas István, az ipartestület 
tisztviselői teljes számban vettek részt.

A z  üdvözlés folyamán a Budapesti Iparo
sok Dalkörének küldöttsége is megjelent, a 
melyben Haverlandt Antal elnök, Csehacsek 
Vilmos ügyvezető elnök. Fehér István titkár, 
Lojdli Arthur pénztáros, R ing Géza és Sey- 
wald Imre vál. tagok vettek részt.

Tarján Vilmos előljárósági tag fejeate ki 
az elöljáróság tagjainak jókívánságait- a kö
vetkezőkben :

„Rendkívüli időben jöttünk Hozzád, de ez 
a rendkívüli idő igen alkalmas az üdvözlésre, 
mert Benned rendkívüli embert, kimagasló 
egyéniséget köszöntünk. Te vagy a mi ipar
testületünk elnöke. Ez az állás mindenkor de- 
corum és megtiszteltetés volt. De a mindjob
ban súlyosbodó helyzet olyan feladatokat tű
zött ki, amelyeket csak egv olyan ember tud 
megoldani, mint Te. Ma az ipartestület veze
tése nemcsak munkát, utánjárást, időáldozatot 
jelent, Te a feladatok teljesítésében nemcsak 
ideális elnök, hanem hivatott vezérnek bizo
nyultál.

Ez az év volt a legsúlyosabb és ezekben a 
súlyos szituációikban nemcsak hogy világítot
tál előttünk, hanem reménységet mutattál, 
hogy nem marad minden í p v . Útmutatónk 
voltál és Neked köszönhető, hogy iparunk ma 
is szolid erkölcsi alapon áll, a nehéz viszonyok 
között. Olyan voltál, mint a jó családapa és a 
Te munkád eredménye, hogy ipartestületünk 
vezetőszerepet visz az összes ipari szervezetek 
között. Ha az ipar testület tagjainak anyagi 
helyzetében dekadencia is állott be. az ipar 
maga szilárdan áll. Azonfelül, hogy igazi min
ta polgár vagy, aki a törvényeket ismered és 
magyarázni tudod, zsonglőr vagy, aki kezé
vel, lábával és szívével dolgozik. Amellett, 
hogy az ipar gondjait viseled, azokat elhárí
tani igyekszel, sziveddel érzel és ez érzéseddel 
sok könnyet letöröltél. Nagyon sok kartárson 
segítettél. Álljon elő, aki mondhatja, hogy neki 
valami haja volt és rajta Mészáros Győző ne 
segített volna. E napokban egy filmdrámát 
adtak, ahol arról volt szó. hogy minden em
bernek két énje van: egv jó és egy rossz. Ne
ked nincs két éned: ember vagy. jó, derék, ki
váló ember, akire mindnyájan büszkék va
gyunk. Ú gy érezzük, ezt újév napján köteles
ségünk volt megmondani. Ad ja  az Ég. hogy 
legyen meg az erőd. jókedved, egészséged fel
adatod teljesítésében. Isten adja, hogy kíván
ságaink teljesülve, jobb jövő felé vezesd ipa
runkat/4

Mészáros Győző elnök a következőkép fe
lelt. a szép üdvözlésre: Kedves Barátaim!
Igen tisztelt Kartársaim! Valótlant mondanék, 
ha hétköznapi érzéssel fogadnám azokat a 
túlértékelő szavakat, amelyeket Tarján V il
mos barátom hozzám intézett. Mégha tót tan és

- A  legkiválóbb sörkülönlegesség -
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Hasznos tudni
m indazoknak, k ik  a z  á rta lm a tlan  és tisztán 
term észetes hash a jtó  á svá n yv izek  irán t, na
gyob b  b iza lom m a l vise ltetnek , h ogy

Schmidthauer
hatékon y  forrás-sókban

E H n E E E B keserüvize
egész E u rópa  le g 

gazdagab b  ilyn em ű  ásvá n yv ize . R en dszerin t 
m ár k isad ag : */« v a g y  X  poh ár e legendő, m i
á lta l a n agyobb  m enn yiségek  fo gya sz tá sa  
fe les legessé  vá lik , tehát g a zd a s á g ila g  is 
v is zo n y la g  a legolcsóbb.

szivem -érzésétől vezettetve, kívánok reájuk 
válaszolni.

Ha a sors valakit egy közület élére állított, 
feladatának csak ágy tud megfelelni, ha egy 
oly sereg áll rendelkezésére, mint T i vagytok. 
A z  ilyen tisztség Ive töltésére nemcsak az kell. 
hogy valakit megválasszanak, erőre van szük
ség. erőt kell kapnia azoktól, akik a  magjuk 
élére állították, hogy a súlyos viszonyok terhe 
előtt ne kelljen meghátrálni. Valóban az el
múlt esztendő nehéz idő volt, mely alatt sziszi
fuszi munkát kellett végeznünk, az 1932-es év 
esimboraszója volt a küzdelmeknek. \ oltak 
sajnos elesettjeink, akik az élet küzdelmeivel 
való birkózást nem bírták. TTgy érzem, hogy 
mégis tisztességgel állottuk meg helyünket, 
mert igyekeztünk munkánkba lelket, szivet, és 
életet belevinni. Tisztség l>etöltése kötelességet 
jelent és igyekeztem belevinni mindent, ami 
emberi érzés és iparunkon és kartársainkon 
való segítés, a közérdek szolgálatát jelenti. 
Ezért pedig, kötelességteljesítésért, köszönet
nem jár.

Programot adni a jövőre vajm i nehéz. —  
A  kávésipar még ma is jelentékeny tényező. 
Ez az ipar nemcsak az üzletember nyerészke
dési vágyát van hivatva szolgálni, de szol
gálja az államot, a várost, a közönséget. M i a 
város névtelen katonái vagyunk, akik a kávé- 
házak fényénél azt akarjuk mutatni, hogy itt 
nincs nyomorúság, nincs szenvedés. Bennün
ket az optimizmus vezetett a jobb idők bekö
vetkeztének reménye. Olyan időket élünk át, 
aminőket elviselhetetleneknek hittünk, remél
jük, ez évben közelebb jutunk a boldoguláshoz.

Persze az emberek gondolkodása divergáló, 
vannak, akik bajaikat és gondjaikat más úton 
és módokon akarják megoldani. He ebbe bele 
kell nyugodnunk. Amikor azonban itt látom 
az ipar krémjét, nem adom fel a reményt, hogy 
együttes munkával jobb idők felé vezethetjük 
iparunkat. Am íg T i engem ebben a szeletei
ben megtartotok a sokszor tapasztalt indo
lencia és meg nem értés ellenére, nem szünök 
meg az iparért küzdeni. Köszönöm az ékes- 
szavú üdvözlést Xeked és összes kartársaim
nak. szivemből, lelkemből viszonzom azokat! 
Jöjjenek mindnyájunkra jobb idők végre!

Iparunk a múltban sok korlátozásnak volt 
alávetve, ezek az idők folyamán megszűntek. 
Xem adom fel a reményt, hogy jobb napokat 
fogunk látni. A  mai küzdelemben mindenkinek 
kijut a maga osztályrésze, de mi a bajokban is 
együtt vagyunk, összetartunk. Próbáljuk a jö 
vőt a megértés és szeretet érzésével ki küzdeni. 
Boldogok lennénk, ha nem volnának közöt
tünk olyanok, akik külön utakon járva, ke
resztezik és gyengítik a munkánkat. Ha nem 
volnának árrombolók, mások rovására lia- 
szonkei esők. iparunk helyzete más képet mu
tatna. M ég egvszer szeretettel köszönöm meg
jelenésieket, jókívánságaitokat szeretettel v i
szonzom.

Majd Haverland Antal, a Budapesti Pol
gári Dalkör elnöke lelkes szavak kiséret ében 
adta át a neg vedévszáza dós dalkör tiszteletbeli 
elnöki díszoklevelét. Örömmel és meglenetés- 
sel hallotta a meleg üdvözlést, melyben elnököt 
kartársai részesítették, kéri terjessze ki párt
fogását a magyar dal ügyére. M ajd a diszok- 
levelet átnyújtva, Isten áldását kérte elnök te
vékenységére és munkájára.

M é s z á r o s  Győző elnök hálásan mond 
köszönetét a Dalkör vezetőségének a megtisz
telő kitüntetésért. Tudja mit jelent a magyar 
dal, ismeri annak felemelő és erkölcsi értékét 
katonai szolgálata éveiből. A  dal békességet, 
örömet és boldogságot jelent, Magyarország 
is csak akkor lesz ismét l>oldog, ha magyar dal 
ismét az Adriától a Kárpátokig fog elhang
zani. Szeretettel köszönti a Dalkör vezetősé-

SPPINGUT HENRIK tojásnagykereskedő 
Budapest, VI, Vasvári Pál u. 11. Tel. : 21-7-54. Számos 
budapesti kávéház, étterem és vendéglő állandó szállítója.

Szegő Nándor 
Parkettasztalos Bpestx, Bmaríus

"  Telefonhivó: 35-8-61.

gát és annak tagjait.
A z  üdvözlések elhangzása után a társaság 

a terített asztalok mellett foglalt helyet, ahol 
az elnök és családjának szeretetteljes üdvöz
lése tovább folytatódott.

Egymásután szólaltak fel: Marton József
tanonciskola! igazgató, aki az iskola tanári 
karának jókívánságait tolmácsolta, Cseha- 
csek Vilmos, aki mint a régi belvárosi polgár 
üdvözölte az elnököt, majd Gr ősz Ödön. Tarján 
Vilmos, aki az elnök nejét és családját üd
vözölte. Majd Katona  István szellemes, humo
ros felszólalásában a Szilveszter eseményeit 
karrikirozta, Spolarich György a fiatal gene
ráció nevében szólalt fel, végül Gál Arnold 
méltányolta az elnök működését és mindenre 
kiterjedő figyelmét.

Ezután barátságos beszélgetésben telt el az 
idő, míg a késő esti órák eloszlásra intették a 
társaságot.

I I .
A  Főpincérek Országos Egyesületének 

újévi tisztelgése.
A z  újév második napján az ipartestület 

tanácstermében a Főpincérek Országos E gye
sületének küldöttsége jelent meg, hogy Mé
száros Győző elnöknek és a testületnek jó 
kívánságait kifejezze.

A  nagyszámú küldöttségeit H a j d ú  V il
mos elnök vezette, aki az 1932. év nagy küz
delmeire rámutatva, csodálkozását és nagyra- 
l>ecsülését fejezte ki, azok iránt, akik ezt az 
ipart vezetik. Csodálni kell azt a nagy ener
giát. és az élet küzdelmeivel való szembeszál- 
íást, mely ezt az ipart fenntartotta. Xem elég 
boldog újévet kivárni, az újesztendő hozza 
meg a viszonyok jobbra fordulását, adjon erőt, 
hogy ez az ipar régi színvonalát elérhesse. 
Különös nyomatékkai kívánja ezt az ipartes
tül et elnökének, kit arra kér, törhetetlen mun
kák edw el és eréllyel vezesse a magyar ká
vésipart küzdelmeiben. Isten áldásit kéri az 
elnökre és a testület összes tagjaira.

Mészáros Győző elnök válaszában nagyfon
tosságú kijelentéseket tett, amelyek megvaló
sulásuk esetén az ipar életére nagy hatással 
lesznek.

— Soha nem kívánta annyira az Egyesület ve
zetőivel a találkozást, mint az idén és szívesen 
köszöni és viszonozza a k ifejezett jókivánsá- 
gokat. De különös oka is van annak, hogy a 
Főpincérek Egyesületét szívesen látja, mert 
egyes dolgukról és jelenségekről beszélni kí
ván velük. Ez az ipar az összeomlás fe lé kö
zeledik. H a van világválság, hazánk trianoni 
válsága, a kávésiparnak különleges válsága 
van. Érezzük az ipar leromlását, üzleteink
ben látjuk és érezzük a forgalom csökkenését 
és úgy érezzük, hogy még katasztrófálisabb 
helyzet előtt állunk. A  kávésipartestiilet veze
tősége az adott helyzetben nem tud tanácsot 
adni és utat mutatni. Feltétlenül gyökeres 
változásokat kell keresztülvinni, hogy félig- 
meddig meg tudjuk az ipart menteni. A kávé- 
házak régi rendszerét bizonyos revízió alá 
kell venni. Be kell látni, hogy a mai leromlott 
gazdasági viszonyok mellett, amikor a közön
ség teherviselőképesség*e jóform án a minimá
lis, nem maradhat meg a kettős borravaló 
rendszert. Nem akarja az ünnepi pillanatot 
megrontani azzal, hogy e kérdést részletesen 
tárgyalja, erre alkalmat fog  keresni, de szük
ségesnek látja, hogy erről a főpincéri érde
keltség is gondolkodjék. A  mai helyzetben a 
fürdővízzel kiöntjük a gyereket. A  mai 50—  
80 százalékos mellékkiadások fenn nem tart
hatók. F z  nem jelent máról-holnapra való 
változást, de tessék ezt a kérdést megfontolni.
A  kávésok és főpincérek érdekei azonosak, mi 
az ő exisztenciájukat fenn akarjuk tartani, 
de a kölcsönös megértés és jószándék alapján 
kívánunk a helyzeten változtatni.

Ezek az általános dolgok, amelyeket az 
általános helyzetről mondhat. Szivéből, leiké
ből viszonozza a jókívánságokat. A  főpincé
rekben olyan munkatársakat lát, akikre a 
munkaadóknak szüksége van. Ha valam i tör
ténik. a dolgokat úgy képzeli, az csak akként 
lehet, hogy a főpincéri kar is találja meg a 
maga megélhetését és nem képzeli úgy a ren
dezést, hogy kenyerestársaink szenvedje
nek. Sok esetben a főpincérenek jobb dolga 
van, mint a kávésnak, hiszen a főpincért nem 
terhelik üzlet gondjai.

Ismeri a főpincérek helyzetét, de különösen 
szóvá kell tenni a rettenetes és helytelen óva
dék dolgokat. E z olyan téma, amelyről nem 
szeret beszélni. Nézete szerint, egészségtelen 
és beteg helyzet, ha a főpincér nem munkása 
az üzletnek, de a tőkepénzese. Sok egészség
telen vállalkozás nem tudott volna létrejönni, 
ha a főpincérek pénze nem állott volna ren
delkezésre. Ezek a beteg alapon létrejött vál
lalatok fertőzték meg a piacot.

A  helypénz dolgában kaptunk egy bead
ványt. amelyet az első alkalomra nem lehet

kiváló kávéizesitonekS bizonyult
a valódi Franck*

3 Heller doboz em- 
Ijmenihali, Derby sajt
0 G  kávéházakban

nélkülözhetellen

elbírálni. Erkölcstelen ez épúgy, mint ami
kor a főpincér Ö00 pengős napi forgalom mel
lett 8— 10.000 pengős óvadékot ad. Semmi
féle irányban nem teheti magáévá ezt a gon
dolatot, elég szomorú a mai viszonyok között, 
hogy akadt munkaadó, ki helypénzt kér, de még 
szomorúbb, hogy akadt főpincér, aki helypénzt 
fizet. Sajnos, erre ingerenciánk nincsen, ép- 
úp''- mint arra, hogy az árrombolók ellen sem 
bírunk eljárni.

Sok helyen a főpincér maga tanácsolja az 
árak leszállítását, mert abban pillanatnyi 
előnyt lát. Azonban ez mindenkor csak pilla
natnyi eredményt jelenthet. H irdeti, hogy a 
tönkre jutásnak két form ája van: vagy üres a 
kávéház, vagy  teli van és ingyen ad mindent. 
Egyik sem kívánatos helyzet. A  főpincérnek, 
a munkásnak sem érdeke, hogy a kávéház, 
mely nekik és sokszor 30— 40 munkásnak ke
nyeret ad, megszűnjön. A  főpincérnek kell a 
munkaadót figyelmeztetni. A z  ipar lejtőre ju 
tása az ingyen kártyával kezdődött. Békében 
a kávéház kiadásának tekintélyes részét fe 
dezte a játék, ma rá kell fizetni. Sok gondo
latot tudna felvetni, gondolkoznunk kell a 
felett, hogyan lehet olyan rendszerváltozást 
keresztülvinni, mely a közönség téliéi viselő
ké]! ességének leromlását respektálva az ipar 
boldogulását teszi lehetővé.

Ehhez kéri az Egyesület segítségét, amely
nek tagjait a múltban iis magunk mellett tud- 
tud. Isten áldását kéri az egyesületre és veze
tőire.

Fesztelen beszélgetés után a küldöttség el
távozott.

A z  idegenforgalm i érdekeltségek 
a Á llam vasutak re form járó l

A  M agyar Idegenforgalm i Érdekeltségek 
Szövetsége, amely dr. Németliy Károly titkos 
tanácsos elnökletével működik, közgyűlést tar
tott. Bánó Dezső alelnök ismertette a legfon
tosabb idegenforgalmi akciókat, a jövő év (-le
jén; tartandó idegenforgalmi nagygyűlést, a 
fürdőügyi kiállítást s a Szövetség segítségével 
alakult központi magyar fürdőirodát. Néhány 
narvi>al ezelőtt fejezte bt- a Szövetség újabb 
külföldi előadás-sorozatát, amelyen már euró
pai nevű kiválóságok is ismertették Magyar- 
ország idegenforgalmi és általában kulturális 
értékeit.

A  múlt év eseményei közül magasan ki
emelkedik az Államvasútak szerepe, amely a

II J I L E K  M .  B É L A .
sp ec iá lis  e llen ő rző  pén ztá rak  ja v ító ü zem e  
B udapest, V ., H o n v é d  u, 38. T e l.: 25-4-58 . 

Pon to s , le lk iism ere te s  m unka. II

CrémanfRosé 
Transylvania sec

KOLÉNYI KORNÉL
k o n ze rvg y á r , B u dapest

Cég- a la p ítv a  1879. T e le fo n : 32— 3— 00. 
J A M J E I  E L S Ö R A N G U A K !  

K a js z ín b a ra ck - íz  m in őségben  fe lü l
m ú lh a ta tla n !

K a p h a tó :
B u d ap esti K á v é s o k  Á ru fo rg a lm i R t.

Budapest, V I I I . ,  J ó zse f krt. 38. T e l:  39-2-77.
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belső vándor forgalom fellendülését a filléres 
gyors, s a külföldiek ideáramlását nődig fő
kép a cse-revonatok eredeti magyar ötletének 
megvalósításával segítette elő Samarjai Lajos, 
Senn Ottó dr. és Tüske Jenő dr. urakról kü
lönösen nagy elismeréssel és hálával kell meg
emlékeznünk. Magyarország az ©gvetlen állam 
ina Lurépában, ahol az idegenforgalmi szá
mok tragikusan nem apadtak. Dr. Tausz Béla 
a. Szövetség működésének dokumentumait ter
jesztette elő. A z évi jelentést egyhangúan el
fogadták. Bánlaky Géza elismerésének kifeje
zése mellett kérte, hogy aktuális ügvek letár
gyal ása érdekében több ülést, tartsanak.

Bársony Oszkár javasolta, hogy a Szövet
ség a következő égető problémákat tárgyalja 
le: a szállók és vendéglők válságát, amelyről 
pénzügyi szakemberekkel és a kormány illeté
kes szerveivel tárgyaljanak, a zenei hét reali
zálásának ügyét; a „Paying guest“  (fizető 
vendég) nép szerűsí tésének (kiterjesztését és 
újabb cser©vonatok megszervezését. Legújab
ban sikerült francia érdekkörökkel megálla
podni. Zilahy Dezső az Idegenforgalmi Ta
nács megbízásából üdvözli a 70 éves Xémethy 
elnököt. A  penziósok egyesülete részéről dr. 
Xagy Ferenc főtitkár kérte reformok meg
indítását. Gundel Károly a szállodai és ven
déglői szakma nívójának emelése és az illegi
tim konkurrencia iigvében adott felvilágosítá
sokat. Dr. Pajor Sándor a Magyar Magán
gyógyintézetek szervezetén ekk épviseletében 
kívánt forgalmi javításokat, főként az utód
államokkal szemben, elsősorban vasúti ked
vezményt. Dr. Stein Sándor a vizűm ellen be
szélt. Báró Madarassy-Beek Gyula ismertette 
a vízumkényszer ellen indított uj kamarai ak
ciót. Audienciát kért az illetékes minisztertől, 
hogy az aggályokat tisztázzák és kérte, hogy 
a Szövetség minél teljesebb mértékben vegyen 
részt az eljárásban. Általános helyeslés fo
gadta a felszólalást.

Ezután a jövő évi új idegenforgalmi terve
ket ismertette Tábori Kornél. Wagner Richárd 
halálának 50-ik évfordulója alkalmából, főkép 
Xémetországban nagy ünnepségek lesznek és 
Wagner két magyarországi tartózkodásáról, 
valamint a magyar kultúra egyéb kapcsolatai
ról 30 külföldi előadást rendeznek. A  M ÁV  
érdeméből már január elején idegenforgalmi 
kiállítás lesz a Magyar Vasúti és Hajózási 
Klubban s ehhez a világ minden részéről ösz- 
szegyüjtötték az anyagot. Báthory István ha
lálának négyszázéves évfordulója alkalmából 
különösen a lengyelek rendeznek nagy ünnep
ségeket és eljönnek hozzánk is. Rádió- és film
előadásokat rendez a szövetség külföldön Ma
gyarországról. T iz európai nevű írót fog ná
lunk kalauzolni, akik olyan cikksorozatot és 
könyvet írnak, amilyet legutóbb dr. Rudolf 
Lothar adott ki.

Köszönetét mondtak dr. Pöltzl Jenőnek, aki 
•i belügyminisztérium részéről az űj fürdőtör
vénnyel kapcsolatban érdemes munkásságot 
végzett.

Az Államvasutak idegenforgalmi munkássá
gát a közgyűlés ismételten hangsúlyozta. Bánó 
Dezső reflektált a felszólalásokra, majd kö
zölte. hogy deputáció megy Xémethy elnök
höz. hogy emlékplakettet nyújtson át, Csillag 
István művészi alkotását.

H Í R E K
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MIRŐL NE FE LE D K E ZZÉ K  MEG?
Január 20-ig befizetendő az á ta lán yozo tt és 

zenés kávéházak  vigralm iadója.
Január 25-ig befizetendő a szem élyzet ille tm é

nyeibő l levon t kereseti-, kü lön- és rokkan te llá 
tási adó.

Január 26-án (csütörtökön ) délután fé lö t  óra 
kor e lö ljá ró sá g ! ülés az ipartestü let tanácster
mében.

Janu ár 31-ig kell a v ig a lm i adó átalányozása, 
irán ti k é rvén y t beadni a székesfőváros pénzügyi 
osztályában.

Január 31-ig lehet a rögz íte tt kereseti-, jö v e 
delm i és va gyon a d ó t fe lm ondani.

Január 31-ig f iz e t ik  a  zenés kávéházak az 
1933. é v re  esedékes zeneszerződ íjak  első fe lét.

Február 5-ig m eg fizeten dő az I. n egyedév i 
házbér első részlete.

Február 10-ig az adóközösség ta g ja i tartoznak 
m eg fize tn i fényű zés i é6 fo rg a lm i adóátalányukat.

F eb ru ár 15-ig fiz e t ik  a fényűzési adót azok, 
akik nem  ta g ja i az adóközösségnek. Esedékes a 
kereseti, jövede lem - és vagyonadó, ezek p ó tlé 
kainak, va lam in t a szükségadó első részlete, ú gy 
szintén az ita lm érési ille ték  I .  n egyed év i részlete.

A  m unkanélkü liek ja v á ra  m eg in d íto tt g y ű j
tés fo ly ik , a  g y ű jtö tt  összegeket szíveskedjék he
tenként be fizetn i az ipartestü let pénztárába.

A  munkanélküliek javára szóiéi pvűjtés 
eredménye 1933. évi január 12-ig összesen 
1743.75 pengő. Ehhez az összeghez a követ
kező kávéházak tulajdonosai és személyzete 
járultak: Abbázia, Astoria, Belvárosi Baross, 
Bodó Club, Oarlton, Deák, Dunakorzó, Edi
son, Emke, Gresham, Hadik, József, Keleti, 
Központi (Mészáros Győző), Központi szálló 
káv.. Lánchíd, Miénk, Mocca, Xegresco, Par
lament. Pátria, Philadelphia, Pilvax, Reiner 
István. Roval, Seemann, Spolarich, $>t arabul, 
Szabadság, Simplon. Szeiffert, Terminus:, 
Valéria, Vas, Várkert kioszk, Vígszínház ká
véim zak.

Elő!járósági ülés. Ipartestületünk elöljáró
sága f. é. január 26-án (csütörtökön) d. u. fél
öt órakor tartja az ipartestület tanácstermé
ben ez évben első ülését.

Újévi ajándékok osztogatása. Sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy az ipartestület állásfogla
lása, számtalanszor közzétett felhívása, elle
nért4 voltak olyan testületi tagok a/kik szembe
helyezkedve a testületi szolidaritás kötelezett
ségével, újévi ajándékokat osztogattak. Ha 
eddig nem volt mód az eljárás ellen retorzió
val élni az 1932. évi VITT. tcikk által felállí
tott ipartestületi szék intézménye módot ad 
ily esetekben a fegyelmi eljárás megindítá
sára.

Adóközösségi értesítés. A  Budapesti Kávé
sok Fénvüzési és Forgalmi Adóközösségének 
:iz 1933. évre való megalakulása ügyében 
megindított tárgyalások a közeli napokban 
véget érnek. Fűnek folytán a jövő napokban 
egV-e fog hivatni az alakuló közgyűlés, a 
melyre már most felhívjuk az adóközösség 
tagjainak figyelmét. Természetesen a köz
gyűlésre mindenki meghívót fog kapni.

A rögzített adók felmondása. Lapunk múlt 
számában részletesen megírtuk, hogy a meg- 
rögzitett adók felmondását csak január vé
géig lehet eszközölni. Aki ezt elmulasztja, a 
jövő év folyamán is kénytelen a korábbi, te
hát jobb viszonyok alapján megállapított adó
kat fizetni. A  határidő betartása nagyon fon
tos, mert annak eltelte után hiába való min
den siránkozás. A  túlzott és elviselhetetlen 
adók helyesbítését csak a. jelzett határidőn 
belül lehet elérni.

A  vigalmi adók átalányozása. Ismételten 
figyelmeztetjük az ipartestületünk összes tag
jait, hogy amennyiben vigalmi adójukat áta
lányösszegben kívánják leróni, kérvényeiket 
január hó végéig adják be a székesfőváros 
pénzügyi osztályánál. A  kérvényekre 2 P  
állami és 2 P  fővárosi bélyeget kell ragasz
tani. Akinek hátraléka van, átalányt csak 
akkor kaphat, ha hátralékát kiegyenlíti. — 
Kérvényminták az ipartestület irodájában 
kaphatók.

Felhívás a t a gdí jhátra lék ok befizetésére.
Xyomatékosan felkérjük az ipatestületnek 
azon tagjait, akik ipartestületi tagdíjukkal 
hátralékban vannak, azokat az ipartestület 
pénzbeszedőjénél fizessék meg. A  jelenlegi 
nehéz viszonyok mellett az ipartestület csak 
akkor szolgálhatja a reá bízott fontos érdeke
ket, ha a tagok is megfelelnek kötelezettsé
geiknek. Meg kell jegyeznünk, hogy a tagdíj
fizetés törvényen alapuló kötelezettség, mely 
közadók módjára —  esetleg végrehajtás útján 
is -— behajtható. A  felesleges kölségek elke
rülése miatt kívánatos, hogy karfásaink tar
tozásaikat mihamarább egyenlítsék ki.

A  hadirokkantak, hadiözvegyek és liadiár- 
vák, valamint a Károly-csapatkeresztesek 
adókedvezményéről szóló rendelettervezet lé
nyege az, hogy az 50 százalékos hadirokkan
tak, továbbá hadiözvegyek, hadiárvák, vala
mint a Károly-csapatkeresztesek a földadó, 
házadó és általános kereseti adó, valamint az 
ezek után járó állami, törvényhatósági és köz
ségi pótad'ók után kedvezményben részesül
nek. Ha az említett adók együttes évi összege 
az 50 pengőt nem haladja meg: a 300 száza-

Hattyú gőzmosó bölcsönző vá lla lat
Budapest.VII, Klauzál u. 8. Telefon: J.38-5-58és35-8-59 
A z ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmoder
nebbül berendezve! Legkíméletesebb mosási rendszer

| J  ̂ y | | ^ n | | | | | | |  épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden színben a legolcsóbb árban készít 
f l l l j f  U H *  K B O N E M E B  D Á V ID  márványipari üzeme, Bpest. X. Szállás u. 44. Tel.: 48—9—83

lékos hadirokkantak 30 százalékos, a 75 szá
zalékos hadirokkantak, hadiözvegyek és ár
vák 20 százalékos, az 50 százalékos hadirok
kantak, valamint a Károly-csapatkeresztesek 
10 százalékos kedvezményben részesülnek. —  
Amennyiben az említett adónemek együttes 
évi összege 50 pengőnél nagyobb, de a 100 
pengőt nem haladja meg: a 100 százalékos 
hadirokkantakat 20 százalékos, 75 százalékos 
hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadiár
vákat 30 százalékos adómérséklés illeti meg. 
A  Kárólv-csapatkereszteseket megillető ked
vezményt csak azok az igényjogosultak ve
hetik igénybe, akik igényjogosulságukat e 
rendelet közzétételét megelőzően igazolták.

A  székesfőváros az üzletek zárórájának 
meghosszabbítására vonatkozó észrevételeit 
az illetékes szervezeteknek megküldötte véle
ményadás céljából. A  székesfővárosnak e fel
terjesztéssel célja egyrészt az idegenforgalmat 
emelni, másrészt az elektromos áramfogyasz
tást emelni. A z  a kérdés, hogy az üzleti záróra 
6— 7—8 között legyen-e? A z  üzletek tetszés- 
szerint választhatják meg a {rendeletben 
megemlített nyitvatartási időt, csupán rend
őri ellenőrzés céljából köteles minden keres
kedő egy kis táblán feltüntetni, hogy melyik 
időt óhajtja alkalmazni. A  kereskedelemben 
és az ipari érdekeltség körében általában az a 
vélemény, hogy tervezet az idegenforgalmat 
nem emeli, sőt a felfogás az, hogy a meghosz- 
szabbított záróratervezete a vevőket az áru
házakhoz fogják terelni. A  perifériákon pe
dig a kisexi.sztenciák tönkremenetelét je
lentené a kétféle záróra. A  kereskedők és 
iparosok nézete szerint az idegenforgalom nö
velésére alkalmas intézkedés a vízumkény
szer megszüntetése, utazási könnyítések, a 
valutáris korlátozások megszüntetése esetleg 
a terhek csökkentése útján, a szállodák ol
csóid >á tétele. A  zárórameghosszabbítás a szín
házak, mozik, kávéházak tönkremenetelét je 
lentené. Tpartestületiink elnöksége is ily  ér
telemben fejtette ki állásfoglalását.

FUCUS-T0UAJI
1 liter p e csen yeb o r ..................  96 fill. Telefoni
0 7 „ „ édeskés . . 90 „ rendelésre
0'7 „ édes fu rm in t ......................160 „ házhoz
0'5 „ Tokaji ass z u ......................180 „ szállítja
LE R A K A T : V., NÁDOR U. 20 . T E L .: 18-0-25.

K I S S S A N D O R
műasztalos

B u d a p e s t ,  V i l i . ,  G ó l y a  u c c a  2 5 .  s z .
Vállal kávéházi bútorberendezést. Végezte : a Magy. 
Száll, és Vendéglős Ipartestület Szakisk. Stambul. 

Bodó, Elyzé kávéházak munkálatait.

Bajza Sándnr és Czrha Gyula
oki. gépészmérnökök.Budapest, V. Fáik Miksa u. 32 
Telefon : Aut. 271-47 — * Közpoti fűtés, szellőztetés, 
vízvezeték, egészségügyi berendezések, villany 
szerelés, átalakítások vés javítások, tervezések.

Watterich Adolf műlakatos, Budapest, II 
AI . Henger u. 13. Tel.: 51-2-68
Alapittatott 1880. Fennáll 50 éva. — Speciális kávéházi 
tűzhelyek készítése és javítása, terraszrácsok készítése 
felállítása, napellenzők, rollók stb.

Kristály forrásvíz legyen mindennapi I t a l o d !



K Á V É S O K  L A P J A

DIETZI PEZSGŐ
1921. évi töltésű n l r c n  á f O I I  
D ie tz l  pezsgő U , t a U

k a p h a t ó .

Iroda Mester ucca 1. sz. Telefon : 38-3-83

A z italmérési illetékek kivetése. Szüksé
gesnek tartjuk kartácsainkat figyelmeztetni 
arra, hogy az italmérési illetéket a pénziigy- 
igazsratóság ismét 3 évre állapítja meg-, még
pedig az 1933—35. évre. Miután ez időszak 
alatt az italmérési illeték leszállítása nem igé
nyelhető. így az iparüzaknek különös gonddal 
ügyelniük kell arra. nehogy az illeték-megálla
pításokkal kapcsolatosan olyan sérelmek érjék 
őket, amelyek 3 évig utólag helyesbíthetek 
nem volnának. A z egyes kerületi i Iőljái (Vágok, 
iil. adószámviteli osztályok az összeirási jegy- 
zéket, melyekben az iparüzők ital forgalmi ada
tai voltak feltüntetve, már korábban közszem
lére tétettek. Ezen italforgalmi adatok ellen 
észrevételezési joguk volt az italméiőknek. Az 
észrevételek alapján hozta meg határozatát a 
pénzügyigazgatóság az elsőfokú kivetésre vo
natkozóan. Ezt a határozatot, azaz az elsőfokú 
kivetés összegét az illet'k -ekkel í: 'sban nem 
közli, hanem a megállapításokat lajstromszeiai 
,.Ki mutatásába foglalva küldi meg az elöljá
róságoknak. A z egyes kerületi elöljáróságok 
most kézbesítik ki az italmérők részére az ér- 

' tesítéseket. azzal, hogy mely időponttól med
dig tekinthetők meg az elöljáróságon. A  meg
tekintés megtörténtét a Kimutatás megfelelő 
rovatába vezetendő saját kezű névaláírással 
ismertetik el s az abban foglalt illetékmeg
állapítás ellen az értesítéstől számított lő na
pon belül a felszólamlási bizottsághoz! inté
zendő és az elöljáróságnál benyújtandó feleb- 
bezéssel lehet élni. A  felebbezés bt nyújtási 
módjára az ipartestület irodája készséggel ad 
útbaigazítást.

Tanonciskola! mulasztások tárgyában az 
elöljáróságok az ipariskolák igazgatóságaitól 
beérkezett jelentések alapján konstatálni vol
tak kénytelenek, hogy még mindig számosán 
akadnak olyan munkaadók, akik tanoncaik is
koláztatási kötelezettségeire nem ügyelnek kel
lően, de néhány esetben olyan kirívó szabály
talanságok is történnek, amelyek még súlyo
sabban esnek latba. Ugyanis egyesek erőszako
san visszatartják tanoncaikat az iskolalátoga
tástól. Eltekintve attól, hogy az ilyen szabály
talanságok folytán a tanonc kellő előmenetele 
és idejében történő felszabadulása gátoltatik 
meg. az elöljáróság ismételten figyelmeztet 
mindenkit, akit illet, hogy a tanoncok iskoláz
tatását ugyanazzal a szigorral ellenőrizzék, 
mint a műhelyi gyakorlatot, annál is inkább, 
mert ellenkező esetben az illető tanon etartó 
mesterek hibájából folyóan egyoldalúan lesz 
kénytelen felbontani ezeket a tanoncszerződé- 
seket és megismétlődés esetén az illető mes
ter tanonctartási jogának megvonása iránt is 
intézkedni fog.

Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Buda
pesti Kereskedelmi Akadémia az eddigi tan
folyamok mintájára január 16-án nyitja meg 
új 5 hónapos tanfolyamát alkalmazottak és 
más egyének részére. Tantárgyak : könyvvitel, 
(átirómódszerek is), mérlegelmélet, levelezés, 
számtan, kereskedelmi és közgazdasági isme
retek. Tanítás hetenként négyszer fél 7-től— 
9-ig. Záróvizsgák és végbizonyítványok. .—  
Beirási díj 6.—  pengő. Jelentkezés az igaz
gatóságnál Y., Alkotmány u. 11. szám. I. em. 
(Telefon: Aut. 20ő— 47). Tájékoztató a kapus
nál is kapható.

Ha T í i U n R  kell. W AG NER-t keresse fel
Budapest. VII. Szövetség ucca 6. sz. 

Telefon : 45-3-40. Ovegcsisxoló- és tükörboritótelep.

A  Benczúr uccában most épülő 65 lakásos 
luxuskivitelü, kertes, tetőterraszos

APARTEHENT
HOUSEUNK

nyilvános café-restaurant
jára elsőrangú bérlőt keresünk

Felvilágosítás : V. Vilmos császár út 32. 
IV. em 226. Telefon : Tízezer

—  B él-in fec tión á l „Igm á n d “  gyorsan  segít.
M ert pár óra  a la tt gyom ro t-b elet tisztít.

„H a tty ú "  Gőzmosó- és fehém em űkölcsönző 
vá lla la t  (Bp., VTI., K la u zá l u. 81 a legm odernebbül 
ú jonnan berendezett üzem ével, m indenben a le g 
kedvezőbb fe lté te lek  m ellet* á ll kartársa ink ren
delkezésére.

M inden kávés tartson üzletében Zw ack-fé le 
Unicum ot és likőröket, m ert azt állandóan kere
sik és fogyasztják . A z  U nicum  eredeti palackból 
mérendő, m ert a ve vő  íg y  lá tja , hogy csakugyan 
eredeti á ra t kap.

Iváncsics János óram űves és ékszerkereskedő 
cég  R ákóczi út 9., ahol a leg job b  órák és ékszerek 
a legolcsóbb árban kaphatók, óra  és ék szer ja v ítá 
sok áta lak ítások jó tá llássa l eszközöltetnek.

Zw ack lik ö rg y á r  elsőrangú g in -t és w h isky-t 
hoz fo rga lom ba , m elyet bárm ely  k ü lfö ld i hason
ló ita lla l egyenértékűnek a ján l a kartársak szí
ves figye lm ébe. F en ti két c ikk sok k ü lfö ld i m ár
kánál m ég  jobb  is. M ixeléshez is páratlanok.

K artá rsa in k  fig y e lm éb e  a ján lju k  K r o n e -  
m e r  D á v i d  m árván y ip a r i üzemét, Budapest, X , 
S zá llás ucca 44. T e le fon  41—2— 43. N eveze tt  cég  a
fő vá ro s  lege lőke lőbb  kávéházainak m árványbe- 
rendezéseit szá llíto tta  eddig, m iért is  nagyon  m e
legen  a ján lhatjuk .

O lvasó ink  fig y e lm éb e  a ján lju k  K á d á r  M ik lós 
üveg- és porcellánkereskedőt, Népszínház ucca 57. 
N evezett a F r ie d  Zsigm ond és F ia  cég u tazója  és 
h e ly i k épv ise lő je  vo lt.

F ig ye lm ezte tjü k  kartársa inkat a D ietz l pezs
gő  cég  ma m egje len t h irdetésére. N agyon  jó m i
nőségű. pezsgő je olcsó áron kapható.

Ifantos testvereft rí.
f e s t ő ,  m á z o f ó  é s  
tapétázó iparüzem
Budapest. Vl» Horn Ede u. 5. Tel.: 19-4-51 18-5-23
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és 
falkárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

IVANCSIGS IÁN0S őrás ás ékszerész
Budapest. R ákóczi út 9. Telefon:430-09.
A ra n yért, b riliánsért, zá logcédu láért óriási á ra 
kat fizetek . Zá logbó l k ivá lto tt a lka lm i véte lek  
eladása, ó ra - és ékszerjavítások.

A téli szezén kapcsán
ajánljuk
kitünően bevált

te a keverékein két
és pedig

Imperial teakeverékeinket 
Royal teakeverékeinket 
Lipton rendszerű „
Príma kevert teánkat
amelyek friss termésű, elsőrendű in
diai és kínai teafajtákból, bevált re
ceptek szerint vannak összeállítva, 
speciálisan kávéházi és éttermi célok 
szerint kipróbálva.

Szállítható 12.50, 6 és 2.50 kg-os ládákban

J a m a i c a  vágott angolrumot
50°/°-os és 60°/°-os minőségben, több esz
tendős vágás, legelsőrendű minőség.

BUDAPESTI KÁVÉSOK ÁRUFORGALMI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

Budapesti 
Központi Á lta lános  

Tejes a rnok  Részv.-Társ.
VII, R ottenbiller ucca 3 b  

A  fővá ros  kávékáza i, szá llod á i é ik á v é -  
m éréseinek szá llító ja . Tojás-oszV íly .

Telefon : J. 462-63. 462-64. 462-65. 323-07. 338-91 
346-68. 350-16. Sürgönyeim: „Köztej Budapest”

Á llandóan  dunántúli lám pázott és tea to jás
W I L H E L M J Ó Z S E F

tojásnagykereskedő.
Bpest. I., M á rvá n y  u. 44. T e le fon  544— 16.

a, , M A L A T A P E Z S G O S O R t
HOGYHA MINDIG ISSZA.EGÉSZSÉGÉT S  PÉNZE 
EGYRÉSZÉT JUTALOMKÉNT KAPJA V IS S Z A .  
G Y Á R T JA  a  F Ő V Á R O S I S Ö R F Ö Z Ö  R.T. K Ő B Á N Y Á M .

SÍDÜL
márvá sytisztításra a legalkalm asabb!

Götzl Lipót „SIDOL” vegyi termékek gyára R.-T. 
Telefon: 96-6-86 és 9C-8-27.

qaaanaaaaoaaaaaco:
Q  sörkülönlegesség S z e n t  I s t v á n  £§ P o rté r  sör[
Q  a Polgári Serfőzde gyártmánya £

Y P  V Ü T l U l f f  PIATNIK NÁNDORr  i u  i E . L | u n n :  ,sF1A1BUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára, 
óvakodjunk az utánzásoktól I

M ag y a r  já ték k ártyagy ár R.-T.

^  PIATNIK NÁNDOR és FIÚI
Budapest,>ll, Rottenbiller ucca 17

Telefon: J. 3 1 -0 —63. J. 45—3—71. 
Alapittatott 1824.

m

Felelős kiadó Szemere Géza — Merkantil-nyomda, Budapest, V III, Hunyadi ucca 43.
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