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E ml ék ez t e t ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Február 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi i». 
kir. Pénzügyigazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
akiknek 1939. évi október 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Február 5-ig megfizetendő az 1940. óv I. negyedére 
(február) esedékes üzletbér első részlete.

Február 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségber. 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai február 
havi fényűzést és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Február 15..ig fizetik fényűzést adójukat azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Február 15.ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek 
iránti kérvények

Február 15-ig kell beadni a balesetbiztositásl járulék
kivetés céljaira szolgáló vallomásokat.

Február 20-ig be kell küldeni a február 15 én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.

Február 20 ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
február havi vigalmi adóátalár.yukat megfizetni.
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Február 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön, és rokkantellátási adó.

Február 28-ig kell beadni az 1940. évre szóló kereseti-, 
jövedelem és vagyonadó vallomásokat.

Minden hétfő, péntek, hústalan nap!
Kivétel február 2. péntek.)

Legközelebbi hústalan nap február 5'. hétfő.

A drágulás
Lapunk sziikreszabott terjedelme nem ad módot arra, 

hogy iparunk aktuális kérdéseivel részletesebben foglalkoz
zunk. A helyzet azonban nap-nap mellett nehezebbé válik és 
kénytelenek vagyunk legalább pár szóban szóvá termi ipa
runk mind nehezebbre forduló viszonyait.

Augusztus 26-án jóformán minden kereskedelmi és ipari 
vállalkozás árai megrögztttettek. Tudomásul vettük és bele
nyugodtunk, abban a reményben, hogy ennek megfelelően a 
nyersanyagok és egyéb üzemanyagok és segédeszközök árai 
is megrögzittettnek, igy tehát kalkulációnk alapja változat
lanul fennmarad,

Nen akartunk beszélni arról sem, hogy az utóbbi évek 
folyamán megnőtt különböző Intézkedések és egyéb áremelő 
tényezők terhelt nem sikerült áthárítanunk, de a helyzetet 
sem láttuk olyannak, hogy ezt megtehettük volna. így hát 
nem is éreztük sérelmesnek akkor az árrögzltést, bárminő 
megkötöttséget, jelent Is az.

Az árrögzltés azóta fennáll, de annak előfeltételei 
igen sok vonatkozásban megváltoztak.

Elsőnek a kávé, tea Illetékének bevezetése változtatott 
a helyzeten. El kell ismernünk, hogy a teher áthárítása te- 
kintetében történt megfelelő intézkedés, illetőleg mód adatott 
a megnőtt terhek áthárítására.

Azután következtek a mezőgazdasági termékek árainak 
emelései. Felemeltetett a burgonya ára, a tojás ára ugrássze. 
riien emelkedett, egyéb cikkek újra szabályoztalak, legutóbb 
pedig az üzemeinkben oly nagyfontosságu tej- és tejtermékek 
árai emeltettek fel. Időközben a konzervfélék árai is újból
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A legmsdernebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás

* Olcsó árak ! Telaf.n: 116-28*

szabályoztattak. A folyamat megindult és most már el le
hetünk készülve további emelésekre is.

Mi pedig állunk megkötött kezekkel, viselve a nap- 
nap mellett fokozódó terheket és költségeket. A tojás árá
nak emelkedése folytán megkíséreltük az áremelés áthárítá
sát. Az eredmény azonban, mint tudjuk, negatív volt. Pedig, 
hogy a tojás árának emelése mit Jelent, felesleges részletez, 
nünk..

Most a tejáremplést kell elviselnünk. A rendelet ugyan 
csak május lo-ig szabályozza az árakat, de nem hisszük, 
hogy e terminus után azok lejebb szánjanak.

Közben pedig egyéb cikkek árai tovább nőnek. Drágulnak 
a tisztitó eszközök, segédanyagok, egyelőre a fűtőanyagok 
tekintetében vannak zavarok, amiknek félünk újra anyagi 
konzekvenciái lesznek.

Újra viharos időket élünk, felujulnak iparunknak a lé
tért. folytatott küzdelmei. Nem látjuk a jövő teljes kialaku
lását és igy nem is tudjuk, kihez, milyen kéréssel forduljunk.

Egyelőre bármily nehéz, várnunk kell, ml történik végre 
a vendégipar érdekében.

Addig pedig remélnünk kell, hogy ezen kérdések intézé
sére hivatott hatóságok végre mégis észreveszik azt, hogy ez 
a több évszázados tisztes ipar válságba került és segítségre 
szorul!

Elöljáróság!' ülés
-  1940. január 24. -

Az elöljáróság ülésén a következők jelentek meg: Mé. 
szaros Győző elnök, Szabó Samu ulelnök, Gebauer Béla, 
Grosz Ödön, Freiwirth Jenő, Kreiirer Pál, Iílaubrr József, 
Ottó Dezső, Steuer Lóránt, dr. Strausz Vilmos, Szlavek Ká
roly, Tarján Vilmos, Tihaméry Kálmán. Weingruber László

előljáróságl tagok és számvizsgálók, dr. Havas Nándor fő 
jegyző, Donáth Andor aljegyző.

Mészáros Győző elnök az ülést megnyitotta; bejelentette, 
hogy dr. Ivállay Albert iparhatósági biztos, vitéz Bért ha
Gyula alelnök és BauPr György elmaradásukat kimentették; 
az ülés jegyzőkönyvének li 11 élesítésére: Tarján Vilmos és dr. 
Strausz Vilmos előljárósági tagokat kérte fel.

Bemulattatott az 1939. december 15-én tartott elöljáró, 
sági ülés jegyzőkönyve, mely megjegyzés nélkül helybenha- 
gyatott.

Elnök sajnálatai közli,, hogy Böhm Ferenc egykori tes
tületi tag, volt előljáróságl tagunk, Braun V. Fülöp a Cairo 
kávéház tulajdonosa, végül Baganis János a Spolarich kávé, 
ház kft. tudajdonosa a közelmúlt napokban elhunytak. Ke
gyelettel emlékezik meg az elhunyt kartársakról és javasolta, 
hogy emléküket az ülés jegyzőkönyvében örökítse meg az 
elöljáróság.

Az elöljáróság a bejelentéseket részvétének kifejezése 
mellett vette tudomásul és elnök Javaslatát egyhangúlag el
fogad la

dr. Kacsóh Bálint min. tanácsos urat. az Árelleuőrzés 
Országos Kormánybiztosát, kinevezése alkalmából az elnökség 
a testület nevében levélben üdvözölte. A levélre érkezett kö
szönet felolvastatván, az elöljáróság a telt intézkedést tu
domásul vette.

Bejelentetett, hogy Kövess}’ és Tsa kft. (Dubarry) ipar- 
engedélyt nyert.

Az árlapok havonként való kötelező bejelentésének mel
lőzése tárgyában a testület előterjesztéssel fordult az Árel
lenőrzés Országos Kormánybiztosához. Erre az előterjesz
tésre egyelőre még választ nem kaptunk.

E kérdéssel kapcsolatosan
Tarján Vilmos szóváteszi az utóbbi napokban életbelép. 

teteit áremelkedések ügyét. A termelői árak az árkom lány- 
biztosság hozzájárulásával és engedélyével somi emelkednek, 
addig ini béklyókban vagyunk és az emelkedéseket nem tud
juk áthárítani Ez az elv pedig üzleteink tönkretételét je 
lentené. Lehet, hogy egyszer majd megengedik az áthárítást, 
(’e akkor már akkora lutilude-ök lesznek, amelyek tönkre 
teszik az ipart. Ez árt a termelőknek is, mert ki fogja 
venni a megdrágult nyersanyagokat, ha azok árát sem lehet 
behozni, igy a készletek meg fognak maradni. Nem lehet az 
semmiféle közérdek, hogy az ipar és benr.e a súlyos terhe
ket viselő adózók tönkre menjenek. Kéri az elnököt, hogy eb
ben az értelemben járjon  el az árkormány biztosnál.

Dr. Strausz Vilmos konkrét példákkal bizonyltja mit Je
lentenek pénzben a legutóbbi napokban engedélyezett emelések.

Freiwirth Jenő szerint e helyzet folytán az adózás te
rén kellene könnyítéseket elérni.

Tihaméry Kálmán azt hiszi, hogy a vendéglős ipartestük 
lettel együttesen, — amelyet az áremelések épugy sújtanak 
— kellene eljárni.

Grosz Ödön aktuális bajokat említ fel.
Dr. Strausz Vilmos: a kártyabeszerzés is nehézségekkel 

Jár.
Szlavek Károly az árkormánybiztosság döntése esetén fel

sőbb fórumhoz kívánna fordulni. E l kell inemii a miniszter
hez.

Elnök: a tej és tejtermékek áránál: emelésévé; kapcsol,i- 
tosan foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Mindenki közvet
lenül érzi a mini helyzetet, amikor b,"vásárlásait ellenőrzi. 
Sajnos azonban a kartársak megfeledkeznek arról, hogy 
amikor a kávé és tea árának emelése megengedtetett, voltak, 
akik ezzel nem éltek és ezzel diszkreditálták az Ipart. Tud
juk, hogy a kávéházak és vendéglők árainak felemelése na
gyon ucpszeriitlen dolog. Szóvá teszi a szilveszteri árak fel
emelésének elutasítását, mely; felsőbb helyről Indult ki. Az
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árkérdést állandóan felszínen tartja és ebben az ügyben a 
vendéglős Ipartestület vezetőivel együttesen kivan eljárni,

Dr. Havas főjegyző a statisztikai adatgyűjtés nehézsé
geit említi fel, majd Ismerteti az árkormány biztosság gya
korlatát.

Tarján Vilmos és Tihaméry Kálmán újabb felszólalása 
után,

az elöljáróság elnök tervezett eljárását helyesli.
Wolf József és Lówy Pálné állandó segély iránti kérel

mére az elöljáróság az év végéig havi 10—10 pengő segélyt 
vitai ki.

Főjegyző bemutatja a székesfőváros polgármesterének 
m. év december 29-én 72.933. VI. ü. o. sz, rendeletét, hogy 
a  személyzeti kereseti adó átalányozását az 1940, évre — 
a régi alapon engedélyezte.

A családvédelmi járulékkal kapcsolatos bejelentések
ügyében főjegyző jelenti, hogy eljárt az Országos Családvé
delmi Pénztárnál, az iparügyi és kereskedelemügyi minisztéri
umokban, valamint a V III. sz. családi pénztár vezetőségénél, 
ahol kifogásolta az újonnan elrendelt 7 napos bejelentési kö
telezettséget. Előterjesztést adtunk be, amelyet a miniszté
rium tárgyal. Addig azonban a bevallási kötelezettségnek 
mindenkinek meg leéli felelni. Mindezekről körlevélben értesi. 
tettük a testület tagjait.

Grosz Ödön egy őt ért sérelmes esetet tesz szóvá.
Tarján Vilmos a családpénztár intézményét teszi szóvá, 

annak ügymenetével foglalkozik. A vendéglátó ipar arányta
lanul van ezekkel a járulékokkal megterhelve, viszont mun
kásai alig részesülnek ilyen járulékokban.

Főjegyző Ismerteti a vonatkozó törvényes rendelkezése
ket, mire az elöljáróság a bejelentéseket tudomásul vetie.

Tihaméry Kálmán a bevonult katonák illetményei ügyé
ben szólal fel. Kéri, hogy a testület tegyen előterjesztést, 
oly irányban, hogy a tartási hozzájárulás fizetésének időtar
tama korlátoztassék.

Főjegyző imertette a vonatkozó rendelkezéseket azzal, 
hogy a javasolt előterjesztés benyújtásának akadálya nincsen.

Főjegyző bemutatja a százalékelosztás tárgyában beér
kezett válaszokat. Mindössze 42 válasz érkezett be, amelyek 
közül 6-an a rendszer megváltoztatása mellett, 31-en ellene 
foglaltak állást. A vélemények indokolását ismertetve,

Elnök javasolja, hogy e kérdésben az elöljáróság ne ha
tározzon, hanem bízza a döntést a közel jövőben megtartan
dó közgyűlésre.

Az elöljáróság elnök javaslatához hozzájárul.
A székesfőváros polgármesterének határozata, amelyben 

az 1939:IV. te. alá cső iparüzők arányszámát közli, tudomá
sul vetetett.

A kereskedelmi és iparkamarának a gytlmölcsfogyasztas 
fokozása tárgyában megküldött felhívása fololvastatott és is-

Légfűtések I 
K á l y h á k !
Légoltalmi 
redőnyök

Paschka és Társa
V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1886.

mentetett. A válasz megszövegezésével az elnökség bízatott 
meg.

A székesfőváros polgármesterének 1939 december 13-án 
03.498—1939. XV. ii. o számú véghatározata, melyben a tes 
tület ügy- és vagyonkezelését megvizsgáló bizottság jelenté
sét tudomásulvetle és kifogásolni valót nem talált, bemutat- 
látott és tudomásul vétetett.

A Kereszény Iparosok Országos Szövetsége jubiláns köz
gyűlésén testületünket Szabó Samu alelnök képviselte..

A székesfővárosi kávémérő ipartársulat a rendkívüli vi
szonyok folytná a leves kiszolgáltatásának, engedélyezését 
kérte. A kérelmet előbb Írásban, majd a kamarában tartott 
értekezleten szóval is pártoltuk azzal, hogy a kérelem tel
jesítése esetén az a kávéházakra is kiterjesztendő lenne.

A hústalan napokra vonatkozó rendelkezést az elnökség 
körlevélben hozta a testület tagjainak tudomására. Egyben 
főjegyző bemutatta a kereskedelmi és iparkamara felhívá
sát, melyben az étlap korlátozása tárgyában kiadandó ren
delettervezetet megküldi.

Az elöljáróság a jelentéseket tudomásul véve, a válasz 
megadásával elnökséget bízza meg.

Végül a testületi munkaközvetítő december havi munkás- 
ságáról szóló jelentés mulattatott be, mely irattárba tétetett,

A napirend ezzel letárgyaltatok és elnök az elöljáróság 
ülését berekesztetle.

BUHárdaszlalok e la d á sa .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük- 
Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is lgolcsőbban.

Fried Zsigmond és Fia.
VI., Király u- 44. Tel.: 129-134. Kölcsönzés!
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

Hivatalos rész
Székesfővárosi m, kir, PénzUgyigazgatóságtól..............

Tárgy: A zsidó italmérők engedélyeinek megszűné
sére kitűzött egy évi határidő meghosszab-,

. bitása iránti kérelmek.

126.437— 1939. V. fő. szám.

Kávésok Iparteslülete
B u d a p e s t .

V III, József-körút 38.
A m, kir. Pénzügyminisztériumnak tudomására jutott, 

hogy az érdekelt italmérők körében az a liir terjedt el, mi
szerint a i720— 1939, M. E, számú rend, 34. §. első bekezdé
sében és az 2455—1939. P. M. szánni rendelethez mellékel t 
1. számú minta szerint kibocsátott előzetes értesítésben a zsi
dó italmérők engedélyeinek megszűnésére kitűzött egyévi ba
táridő esetleg meghosszabbítható.

Nehogy az érdekelt italmérők a pénzügyi hatóságokat ily 
irányú kérelmekkel feleslegesen elárasszák, felkérem elmet, 
hogy szaklapjaik utján az italmérőket megfelelő módon tájé
koztassák arról, hogy azon ital-mérők,, akik ilyen kérelemmel 
fordulnak a pénzügyi hatóságokhoz, kérelmükkel el fognak 
utasittatni.

Ugyancsak elfognak utasittatni oly irányú kérelmek, 
amelyekben a már említett előzetes értesítésben az 1939. évi 
IV. te. 2. §-ában és a 7720—1939. M. E. számú rer.d. 66, 
§-ában felsorolt mentessége igazolására kitűzött három havi 
határidő meghosszabbítása kéretik.

Budapest, 1939. december hó 14-én.
Dr. CsiHéry s. k. 

miniszteri osztályfőnök, in. kir.
pénzügy Igazgató. x

Felhívás a magyar társadalomhoz
Testvéi- a testvérért néven -széleskörű mozgalom indult - 

meg a szabadságukéit küzdő íinjr. testvérek megsegítésére. 
Az első pillanattól kezdve lelkes módon nyilatkozott meg a I 
magyar közönség áldozatkészsége, amellyel gazdag és szegény 
vállvetve siet eljuttatni adományait az egész világ csodála
tát elnyert kis nemzet hős fiainak támogatására. Az adomá
nyok a 10.900 számú ‘csekkInpor., amellyel szerkesztőségünk 
n hozzáfordulóknak készséggel szolgál, küldendők el a finn - 
Vöröskeresztnek, -amelynek közéhez minden levonás nélkül, ' 
teljes egészében jut el a befolyt Összeg. Ha var. még valaki, 
aki akár mert figyelmét elkerülte, akár más okból nem vette 
ki részét a nemes célú -mozgalomból, ne késlekedjék 
ezen a módon is leróni hódolatát n becsület és a vitézség 
férfiúi erénye előtt, amelyet senki nem becsül jobban, iga- 
zabban, mlr.t a magyar.

Schillinger Anna Budapestből kér
Telefon 121-385. Vörésmarthy-utea 47b
Az ország legrégibb modernül berendezel! gözmosodája

S p r i n g u t  H e n r i k  tojásnagvkereskedő
utóda Ofner Márton

Szám os budapesti kávéház  étterem és vendéglő  
állandó szállítója

Budapest, VI., Vasvári Pál ucca 10. — Tel. : 122-903,

M á r v á n y  l a p o k
GÚTS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.

Tol: 299 - 202

H Í R E K
Halálozások. Az újév iparunkban szomorúsággal és 

gyásszal kezdődött. Elsőnek ipartestületünk egyik legrégibb 
tagját vesztettük el: Böhm Ferenc barátunkat, aki hosszú 
éveken át volt ipar-társulatunk, majd testületünk érdemes 
munkása és elöljáróság! tagja. Néhány év előtt az aktív 
iparűzéstől visszavonult, kávébázát unokaöccsének adta át. 
Majd ennek tragikus elhunyta után, újra bekapcsolódott régi 
üzletébe, ahol a régi munkakedvvel dolgozott. E  hó 14-én 
tragikus módon hunyt el hetven évr-s korában. Tizenhetedikén 
temették. A második halottunk Braun V. Fülöp, a Kairó 
kávéház tulajdonosa volt, aki e hó 19-én hunyt ei és 21-én 
temették. Elhunytét özvegye és rokonai gyászolják. Braun 
V. Fülöp szorgalmas és lelkes tagja volt iparunknak, aki 
a maga erejével és szorgalmával teremtette meg szép üzletét. 
Harmadiknak Bagams János fiatal kartársunk, a Spolarich 
kávéház tulajdonosának elhunytéról kell hirt adnunk, lei vá
ratlanul, fiatalon, 42 éves korában f. hó 20-án hunyt el. E l
hunytét özvegye és két gyermeke gyászolják. Január 23-án 
temették el nagy részvét mellett. Bagarus János kartársunk 
az uj fiatal generáció tagja volt, aki csak hátoni év előtt 
kapcsolódott be a régi jór.evü Spolarich kávéházba, amelyben 
rövid idő alatt érdemes munkát fe jte tt ki. Elköltözött baráta
ink és kartársaink emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.

Az i párig azol vány ok és iparengedélyek kiadásának uj 
-rendje. Az egyes Iparok tekintetében az iparigazolvátuyok és 
iparengedélyek kiadása, továbbá a meglévő üzletlielyiséger. 
felül uj üzlethelyiség nyitása tárgyában az iparügyi minisz
ter rendeletét adott ki, mely szerint az ipar gyakorlásához 
'Szükséges iparigazolványt és Iparengedélyt, a törvényes fel
tételek, különösen Ipmixirvényokber. és a zsidök közéleti és 

gazdasági térfoglnlásának korlátozásáról szóló 1939. IV. tör
vénycikkben előirt feltételek Igazolása esetében további ren
delkezésig az ipnviigyi, Illetőleg a kereskedelmi és közleke
désügyi miniszter külön engedélye nélkül szabad -kiadni. To
vábbra is az lpariigyi, Illetőleg n kereskedelmi és közlekedés
ügyi miniszter engedélye szükséges a jogi személyek ipar- 
igazolványának kiadásánál, továbliá az 1939. IV. tc.-bon fel. 
-sorolt személyek részére és bármilyen ipu-mak a kézműves 
jellegű iparünés szokásos kereteit meghaladó iizésére, to
pábbá élőállattal kereskedésre, féreg, rovar és kártékony 
állatokat Irtó vállalatra, fogadó (szálló, penzió) iparra, fog- 
mtíveSipamL, hlrszolgálntra és htteltudóaitásra menet jegy Li’o-
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Összesen 1175 pengőt utalt ki.
Fényűzés! és forgalmi, valamint vigalmi adóközösségi 

értesítés. Figyelmeztetjük az ndóközösségek tagjait, hogy 
addig, nmig az 1940. évi átalányok kivetéséről értesítést nem

kapnak, az 1939. évi átalányösszegeket fl--.es sók be. Akik n 
"mit évi adóközösségnek nem voltak tagjai, a v y le- s kivé- 
tésig annyit tartoznak fizetni, amennyinek befizetésére őket 
az adóközösség vezetősége felhívja.

B. U. É. K.
Mészáros Győző

Központi kávéház.

Igen tisztelt ügyfeleinek

b o l d o g  ú j é v e t  k ív á n
A Kávésok Áruforgalmi 
Részvénytársaságának 

igazgatósága.
Az Ipartestület minden egyes tagjának 
a legboldogabb újévet kívánja a

Dreher-Haggenmacher 
Első Magyar Részvényserfó'ződe 

Részvénytársaság.

Boldog újévet kivan tisztelt 
Üzletfeleinek és barátainak

Kőbányai Polgári Serfőző * és 
Szent István Tápszerművek rt.

Boldog újévet kíván
özv. SINGER KÁLMÁNNÉ

Valéria kávéház.

B. U É. K.
R ó n a i  T e s t v é r e k

Belvárosi kávéház,
| Hangll-Kioszk.

B. U. É. K.
a Miami kávéház

i igazgatósága.
Boldog újévet kíván
tisztelt barátainak és ügyfeleinek

W ELLNER ALPACCA RT.

Budapest, V.. Honvéd ucca 16.

Boldog újévet kíván a kávés uraknak
MEGGYES ISTVÁN

a Budapesti Kávésok Ipartestüleie 
munkaközvetítőjének ügyvezetője.

B. U É. K.
P a u l i n  L a j o s

Cnté Negresco 
Princ of Wales Bár

B. U, É. K.

a SIMPLON KÁVÉHÁZ

Az i. t. Kávés uraknak, üzletfeleinknek és jó  barátaink
nak boldog ujóvet kívánunk

özv. Berkovits Károlyné cég 
VII.„ Sip uccu 4.

Boldog újévet kíván kartársainak I 
és ismerőseinek

KRASZNER MENYHÉRT
Japán kávéház.

B U. É. K.

NEW.YORK KÁVÉHÁZ RT.

B. U. É. K.
ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ

Igazgatósága.

B. U. É. K.
' LUKÁCS CUKRÁSZDA RT.

igazgatósága.

Boldog újévet kiván
Springut Henrik utóda Ofner Márton

tojásnagykereskedő
Telefon: 122—903. VI„ Vasvári Pál ucca 10.

Boldog újévet kíván
Majtényi István

Kávéház Ipari RT.
B. U. É. K.

Freiwirth Jenő
Keleti kávéház.

Boldog újévet kíván
Vietoria kávéház

igazgatósága. B. U É. K.
Flórián kávéház.

Boldog újévet kíván
vitéz Bertha Gyula

Pozsony kávéház.

Boldog újévet kíván
Korányi Zoltán

Roynl étterem, és Kávéházüzemeket bérlő rt. 
VII., Erzsébet körút 45—47.

Boldog újévet kíván kartársainak 
és barátainak

| Katona István
Club kávéház és Savoy kávéház.

B. U. É. K.
minden magyar kávésiparosnak, ipari szervezeteink veze
tőinek, iparunk és lapunk jóakaróinak boldogabb, jobb 

lijesztondőt kiván a
„KÁVÉSOK LAPJA” 

szerkesztősége és kiadóhivatala
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Márványból
tpiiletburkolást, portálokul, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árb<m készít
K r o n e m e r  D áv id  mérványipari üzeme 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V ili., József krt. 38.

ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávákban és teákban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú 
időre elégséges mennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa 
jokból állanak, úgy, hogy vevőink kiszolgálásánál 
továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A  Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben is, hü marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy ma, — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas árakat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kává 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
Tolefon: 139—277 Saját pőrkölde.

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439- — Ü veg é s  p o r c e l lá n

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
____________________ Telefon: 142-531,________ |

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST V II., KÁROLY KÖRÚT • .

Ajánlja dúsan fölszerelt raktáiát, u. m .: borszivdttyuk, 
•zUrőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T. 141-515

vegyitermékek gyára R,-T.
B idapeat, XiV. Cserei-u 14. 
Telefon : 2-9">6-86, 2-938-94

M E Z Ö G Y Á N I
P E Z S G Ő G Y Á R
Budapest, VII., Almássy utca 3. T . : 141-19?

Apricot barackizű édes, félédes 
For-You száraz 

Mezőgyáni Casinó édes 
Cremant Rose vörös, édes 

Primadonna édes 
Méltóságos félédes

Elsőrendű francia módra készült pezsgő. 
Minősége kiváló 

Ára megközelíthetetlen olcsó

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.
Nyomta: Hoffinann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos (orrásviz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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