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1941.
Január l.én lép életbe a százalék elosztásának u.1 retndje
Január 5-ig megfizetendő az 1940. évi IV. negyedre eső 

tizletbér harmadik részlete.
Január 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 

m kir. Pénzügylgazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok. 
akiknek 1939, évi október 8-án készletük volt és ez egészbon, 
vagy részben megvan.

Január 5-ig befizetendő a vagyaniváltság negyedévi 
részletet

Január 5-ig kiflzetdndők az 1940, évről fennmaradt adő. 
közösség) hátralékok.

Január 5-ig fizetendő a családvédelmipótlék járulék 
negyedévi részlete.

Január 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Január 8-ig be kell jelenteni a liszt, bab, borsó kész
letekben az előző hónapokban történt változásokat.

Január 10-ig tartoznak az adóközösgég tagjai megfizeted 
január havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat
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Január 15.ig fizetik a fényűzés! adót azok. akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Január 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
január havi átalányukat megfizetni.

Janulár 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön- és rokkantellátás! adő

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti-, jövede- 
lenv és vagyonadó.

Január 31-ig kell a zeneszerzői dijak első félévi rész
letét megfizetni.

Január 31-ig be kell jelenteni az értelmiségi munkakör
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében és munkaköré
ben, 1940. december 31-ig beállott változásokat az Értelmiségi 
Munkanélküliség Kormánybiztosához.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar- 
testület irodájában.

Elöljáróság! ülés
1940. december 18.

A december 18-ikl elöljáróság! ülés — az év utolsó 
ülése — melyen más években c?ak a szokásos évzáró tárgyak 
Szoktak napirenden lenni, ezúttal fájdalmas meglepetést ho
zott. Mészáros Győző ipartestületünknek, közel másfél évtize. 
den át volt elnöke egészségi állapotára és egyéb körülmé
nyekre való tekintettel bejelentette lemondását Nagyon ne. 
Kéz e lap hasábjain Mészáros Győző működését méltatni és 
azt a veszteséget leírni, amelyet lemondása és távozása je 
lent lpartesbületünkro nézve. Minthogy ez a változás súlyos 
idők közepette történik és Mészáros Győző elhatározása meg. 
változtathatatlan, a testület közgyűlésének lesz a feladata a 
megfelelő utód megválasztása, akire bizony nehéz feladat vár, 
Reméljük, hogy a közgyűlés bölcsessége, meg fogja találni, a 
rátermett utódot.

Az elöljáróság ülését a következőkben ismertetjük.
Megjelentek: Mészáros Győző elnök. dr. Kállav Albert 

szív főjegyző. Iparhatósági biztos. Szabó Sámuel, vitéz Ber- 
tha Gyula alelnökök. Propper Márton főpénztáros Bauer 
György. Gál Amold, Freiwirth Jenő, Kiauber József Kövessy 
Géza. Kreiner Pál. Kraszner Menyhért, Ottó Dezső. Patat 
Lajos. Paulin Lajos. Steuer Lóránt, ür. Strausz Vilmos. 
Strasser Béla, Tarján Vilmos, Weingruber László, elöljáró
ság! tagok és számvizsgálók, dr. Havas Nándor főjegyző. 
Donáth Andor aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök az elöljáróság tagjainak üdvöí-

S .5/ ín ifm ü im n
Kíffaöláfl tó A a jM

....... £ M .  ff



2 KÁVÉSOK LAPJA
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lése után az illést megnyitotta. Mielőtt az ülés napirend
jére  térne, bejelenti, hogy egészségének leromlása, 
valamint a változott viszonyok, arra késztetik, hogy közel 
16 év után elnöki tisztétől megváljék. Visszavonhatatlan el

határozása. hog.v lemond. Kéri az elöljáróságot, hogy lemon
dását veg.ve tudomásul és intézkedjék az uj elnök megválasz
tása iránt Arra kéri az elöljáróságot és a megválasztandó 
elnököt, őrizzék meg azt a szellemet és tradíciókat, amelyek 
ebben a testületben élnek és amelyeket, elődei nyomán ő is 
ápolni és fenntartani igyekezett. Kéri a testület tagjait, hogy 
munkássága emlékét őrizzék meg. saját részéről, amennyire 
egészségi állapota arra módot ad. a kávésipar érdekelt mint 
közkatona is készséggel hajlandó szolgálni.

Dr. Kállay Albert sajnálattal veszi tudomásul elnök be
jelentését, ahhoz ezúttal nem kivált megjegyzést tenni. Arra 
kéri Mészáros elnököt, hogy a közgyűlés idejéig vezesse to
vábbra a testület ügyelt. _

Vitéz Bertha Gyula őszinte sajnálattal veszi tudomásul 
elnök szavalt. Reméli, hogy elnök elhatározása neon végleges 
és a közgyűlés bizalma más' elhatározásra bírja Mindeneset, 
re kéri. hogy a közgyűlésig folytassa értékes és nélkülözhe
tetlen munkáját. ,

Patat Lajos: Meglepetéssel hallja, hogy Mészáros Győző 
-elnök tisztéről le akar mondani. Nem tudja ezt az elhatá-

■l Hl?

E l i s m e r t e n  a l e g j o b b
FI U M S I kávé, tea

FIMUEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG 
Központ: V, Gresham-palota. Telefon: 185-939

TIVOLB MUSTÁR
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összes konzerv különlegességeket gyártja:

TIVOLI KONZERVGYÁR
BUDAPEST. 72.

rozást megmásithatalannak tekintetni. Mindenesetre az elöl
járóság köszönetét fejezi ki elnöknek, hogy bár megrendült 
egészséggel, mégis oly szeretettel, kitartással, nagy fáradság, 
gal dolgozott az ipar érdekében Szeretette1 kézszorltással 
fejezi ki az elöljáróság hálás köszönetét.

Mészáros Győző kijelentette, hogy elhatározása végle
ges. Az iparhatósági biztos ék elöljáróság tagjainak felhívá
sára a közgyűlésig tovább viszi az ügyeket

Ezután a napirend tárgyalására tért át.
az ülés jegyzőkönyvének hitelesítéséire vitéz Bertha 

Gyula és Paulin Lajost kérte fel.
Az 1940. évi november 27-én tartott előljárósági ülés

jegyzőkönyve megjegyzés nélkül helybenhagyatott
Főjegyző bejelentette, hogy Mózes Samu üzletét meg

szüntette.
Elnök bejelentette, hog.v Törley Bálint államtitkár el

hunyta alkalmából a gyászoló' családhoz részvétlevelet inté
zett-

Barta Manó. az egykori .,Magyar Kávés és Vendéglős” 
c. hivatalos1 szaklapnak szerkesztője meghalt. Testületünk 
részvétét ugyancsak levélben fejezte ki.

Az elöljáróság a bejelentéseket kegyeletének kifejezé
sével vette tudomásul.

A Búzavirág akció támogatását kérő felhívás a kartár- 
snk figyelmébe aján,Itatott.

Elírok ismerteti a világítási korlátozásokra és a záróra, 
ra vonatkozó rendeletét A záróra korlátozás az üzletek egy 
részének fennmaradását veszélyezteti. Ebben az ügyben kül
döttségben jártunk el Dóra főkapitány helyettes urnái, kinek 
részletes memorandumot adtunk át.

A felterjesztést felolvastatta, majd közölte, hogy a kül
döttséget a főkapitányhelyettes ur nagy jóindulattal fogadta 
és n.vnnk pártoló felterjesztését Ígérte meg.

Ez alkalommal arról értesültünk, hog.v a felterjesztett 
kérések egységesen fognak szabályoztatnl. egyéni kérelmek
nek azonban nem tudnak helyt adni.

Vitéz Bertha Gyula a kis kávéházak szempontjait hangoz
tatja Nem elégj ha hetenként egyszer van hosszabb záróra.

Bllliárdisztalok eladása.'
Rehuzásokat és javításokat azonnal elkészítjük
Alpakka, üveg és porcellánáru em blé

mával Is le olcsóbban

Fried Zslgmond és Fia
VI., Király a. 44. Tel. 224*804. Kölcsönzés!
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CrénranfRosé 
Transytvonla sec

Úgy tutija, hogy szó vám a záróra meghosszabbításáról. Kívá
natos hogy mielőbb elöntés történjék.

Bauer György szerint nem lehet tudni, hogy meddig tart 
a korlátozás, annak tartama alatt azonban a világítási szer. 
ződésekben előirt áramfogyasztás és olcsóbb díjtétel nem lesz 
elérhető. Foglalkozni kell a forgalmi adó. valamint a kereseti 
adó összegének leszállításával

Tarján Vilmos a záróra korlátozások által érintett 
érdekeltségek kollektív összefogását javasolja. Ez legalább 
10— 15.000 főnyi érdekeltség. Közös értekezletet kell tartani 
és eljárni az illetékes kormányhatóságoknál.

Bauer György: Tarján Vilmos indítványát azzal fogadja 
el. hogy előbh várjuk meg a beadványunk sorsát.

Elnök: Szem előtt kell tartani a kormányzat magasabb 
céljait és minden demonstratív fellépéstől tartózkodni kell. 
Minden érdekeltség meglette a szükséges lépéseket, az illeté
kes hatóságok tisztában vannak azzal, hogy ebben az ügyben 
valamit lenni kell Véleménye szerint célszerűbb lett volna 
a fogyasztás korlátozása. — Az adózás terén; az előző évi 
adatok Irányadók; mindenesetre igyekezni fogunk az elhang
zottakat érvényesíteni.

Tarján Vilmos szerint a kollektív fellépésben nincs sem
mi demonstráció, csupán az érdekelt szakmák közös érdekel
nek megvédése. Felszólalását oda módosítja, hogy e hetet 
várjuk meg és ha addig elintézést nem kapnánk, akkor 
akcióba kell lépni.

Elnök utal arra. hogy a kérdés előterjesztésénél nem

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
re d ő n y ö k
PascHKa es TnRsa
V, Mária Valéria acca 10.
Telefon 182-041. A lapítási év 1886.

csupán az ipar anyagi érdekeit kívánta megvédeni, hanem a 
rendelkezés által érintett szociális kérdésekre is rámutatott. 
Ezt is a legnagyobb megértéssel fogadták

A vita befejeztetvén az elöljáróság egyelőre várja az 
előterjesztés elintézését.

Az adózási kérdések felvetésével kapcsolatosan főjegyző 
felkéri a testület tagjait adóközösségi vallomásaik beküldé
sére.

A zsirkiutalás ügyében a m. klr. földmivelésügyl minisz
ter úrhoz felterjesztést intéztünk, melyben kedvezőbb kiuta
lásit és annak engedélyezését leértük, hogy az ellátásban ré
szesülő személyzet zsirjegyeit Igény bovehessiik.

és egészséges táplálkozásnak  egyik 
nagy előharcosa volt. Ő adta  nekünk  
a  kiváló és egészséges n é p k á v é t, a 
fíneippmalátakávé-t. M inden egyes cso
m ag  iránta való nagyrabecsülésből,
az ő k ép m ását ét aláírását viseli

o
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

IM PERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kévéizesitő- | Kérje mindenütt! 
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, XI.,

.Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa a kávéházi 
cikkek adagolásának bejelentését kérte. Az ebben a tárgyban 
kibocsátott körlevélre kevés válasz érkezett

Elnök kéri a testület tagjait, hogy ezt a felhívást ml. 
előbb teljesítsék.

Elnök ismerteti az árfelemelésre étlap-korlátozások ra. 
egytál ételre vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket körlevél 
utján közöltünk a kartársakkal

Főjegyző közli, hogy az uj ételeket be kell jelenteni 
az Árkormánybiztosnak. A zsemlye és péksütemény árát 
vissza kell állítani az áremelés előtti helyzetnek megfelelően.

Patat Lajos javasolja, hogy kérjük az árak felfelé való 
kikerekltését. Ma már clsnk drága kávét kaphatunk, a burgo
nyával is nehézségeink vannak, beszerezni alig lehet. Nem 
lehetne ezzel bennünket központilag ellátni? — Sajnálattal 
látja, hogy a munkádé és munkás közötti patriarchális vi
szony megszűnt, illetéktelen tényezők állanak kettőjük közé 

Elnök: az anyaghiányt nemcsak a burgonyánál érezzük, 
banem minden más téren, lisztnél, zsírnál stb. A burgonya 
kérdésével a vendéglősökkel együtt fogunk foglalkozni. Fel
említi a kristálycukor kiutalását, amelyet a nyár óta nem tu
dunk megkapni. A testületünk tagjait megillető 35 métenmá- 
zsát a vendéglősök fogják kiutalni.

A százalékosztás újabb szabályozását tartalmazó mi
niszteri rendeletet elnök Ismertette. Felemlitetté az é tárgy
ban folytatott tárgyalásokat

Főjegyző a péksütemények készítésének korlátozását és 
a visszavétel eltiltását elrendelő rendeleteket ismertette1. — 
A tUzifaszükségtet bejelentését tartalmazó felhívást csak ke. 
vesen küldték be. Elnök ebből arra következtet, hogy a szük
séglet fedezve van.

A személyzeti kereseti adó átalányozása tárgyában azt 
az értesítést kaptuk, hogy az átalányozást a polgármester ur 
az 1941. évre nem fogja engedélyezni. Mindenesetre megkí
séreljük n döntés megváltoztatását.

A n ta lo k , székek, biliárdok
és kellékek, olpakka-táleák, teáskannák, evő
eszközök, kertibutorok. sörkimérők. bo-ki- 
mérőasztalok IlJ é l  h a i l i t i l !  állapotban

H EX N E R üzletberendezés! vállalat 
_______________ Budapoit, VI.. mréyl-utco a». izém

O flt t r  Márton tejásiagykireskedi
(Springut Henrik utóda)

Szántóé budapesti káviház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budepsst, VI., VssvAri Pál uc«a lé, — Tel, : 122-903

Schillinger Unna Gőzmosbgyár RT 
Budapest Vt kér 

Telefon 121-385. Vörőcmarthy-utca 47b
Az ország legrégibb modernül berendezel! gözmosodája

Az elöljáróság a bejelentéseket tudomásul vette
Az újévi ajándékok megváltását tartalmazó felhívásra 

71 testületi tag összesen 1345 pengőt adományozott. A be- 
érkezett segélykérvónyek elbírálására elnök javaslatára az 
elöljáróság: Szabó Sámuel, v. Bertha Gyula, Gál Amold, Kö
vess*' Géza és Freiwirth Jenő előljárósági tagokból álló bi
zottságot küld ki.

Az ipartestületi munkaközvetítő november havi munkás
ságáról szóló jelentés bemutattatott és irattárba tétetett.

Bauer György a forgaloinbahozott kártyák minősége ki), 
riili panaszokat teszi szóvá. Kívánatos lenne, hogy a gyártó 
cég cserélje ki a beküldött kártyákat Ezt azzal a kifogás
sal utasítja el. hogy ezek nem gyári hibáit.

Elnök válaszolva közli. hogy a gyár közölte, hogy a 
megfelelő papíranyag nem áll rendelkezésre, mert annak be
hozatalát a pénziigd hatóság nem engedi. Mihelyt arra 
mód lesz. megjavul a minőség Is.

Ezután a közeledő ünnepek és újév alkalmából elnök 
az elöljáróság összes tagjainak jókívánságait fejezte ltl és az 
előljárósági Ülést berenesztel te.

H Í R E K
A Budapesti Kávésok Ipartesttiletének elnöksége a tes

tület összes tagjainak boldog újévet kíván. Mészáros Győző 
elnök. Szabó Samu és vitéz Bertha Gyula alelnökölc, dr. Ha
vas Nándor főjegyző.

Gazdasági és ellátási minisztert nevezett ki a kormányzó.
A Kormányzó Ur Reményi-Schneller Lajos pénzügymi

nisztert. a pénzügyminiszteri állásban való változatlan meg
hagyása mellett, mint külön ügykörrel megbízta a gazdasági 
élet. főként a termelek tervszerűségének kiépítésével, vala. 
miaut az egyes gazdasági miniszteri tárcák működésében az 
összhang biztositásávA

A Kormányzó Ur dr. Laky Dezsőt, az IKOSz elnökét, 
az ország közellátásának vezetésére tárcanélküli miniszterré 
nevezte ki.

Ezek a kinevezések, mint olyanok, melyek a mai gazda
sági élet érdekeinek egyöntetű vitelét és biztosítását szolgál
ják. általában megnyugvást keltenek. Különös öröm tölti cl 
az iparosságot dr. Laky Dezső megbízatását illetőleg, aki úgy 
a magyar gazdasági életben, mint nz Iparosságért végzett 
munkája alapján teljes mértékben rászolgált az államfő bi
zalmára és akit a múltban iparunk igaz jóakarójának tanul
tunk megismerni.

k á v .iU á 'z í  é t  é iU c m i  a f o w z o U

fehér és színes kivitelben,
SziHHp&htatos Uedi a&Msztlc

a legszebb mintákban
wninu *cí.»uÉBpJe88^ n,y° 8e^^en beszerezhetők
KOLLIN TESTVÉREK textilnagykcraskidö cégnél.
_  Budapest. V., Szt. István tár 5.
Telefon: 1-892-92.
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Ú jévi ajándékok megváltása.
Ipartestületünk felhívására k;w tártjaink — mint az elő

ző években — ez évben is példaadó módon járultak hozzá új
évi ajándékok megváltása elmén a munkanélküliek segélye 
zéséhez. — Újévi ajándékaikat a következő kartársaink vál
tották meg: Abbázia Abonyi, Arizona. Astoria. Baross, Bel
városi, Biarritz. Bedé, Borárosléri. Budai Vigadó. Carlton 
Szálló Ceylon. Club, Corsó. Corvin Áruház, Csarnok, Deák 
Dubarry. Dnnacorso. Dumi.park, Edison. El.vsée, Emke Gef- 
lért. Hadiklaktanya, Hangi! Kioszk. Hollywood Hungária. 
Japán, Józlsef. Keleti, Központi. Lánchíd, Lidó. London. 
Luxor. Miami. Mienk. Moulln Rouge, Muzeum. Műcsarnok. 
Negresco. New-York, Oktogon. Opera, Országház. Osztende 
Otthon. Pnlace szálló. Palatínus park, Pannónia Szálló. Pari. 
setto Park Szálló. Parlament, Pátria. Philadelphia.- Polgári 
Royalj Rudaspark, Snnghal bar. Savoy, Senman, Simplon, 
Spoiarlcli. Stambul Stefánia Corso. Szabadság, Szalay. Szel 
fért Terminus. Upor, Valéria. Várkert Kioszk kávéházak 
tulajdonosai.

Változás az Árellenőrzés Országos Kormány biztosságában.
Dr. Kacsóh Bálint államtitkár, az Árellenőrzés Orszá

gos Kormánybiztosa ez állásáról lemondott és helyébe a 
Kormányzó Ur öfőpiéltósága dr. Illyefalvi I. Lajost, a szé
kesfővárosi statisztikai hivatal európai hifii Igazgatóját ne
vezte ki. — Amikor sajnálattal vesszük tudomásul dr. Ka
csok Bálint államtitkár ur távozását, aki iparunk ügyelt 
mindig szeretettel és megértéssel kezelte ugyanezt reméljük 
az uj Kormánybiztos úrtól, aki már a múltban sokszor jelét 
adta a vendéglátó ipar iránti jóakaratának
Barta Manó elhunyt.

Testületünk régi tagjai emlékezni fognak Barta Manó 
barátunkra, a Magyar Vendéglős és Kávésipar egykori szer
kesztőjére. aki a háborús évek folyamán lelkes szeretettel 
képviselte iparunk érdekeit. — Az utóbbi években visszavo
nult és családja körében élte le napjait, mig 84 évein korában 
m . utóbbi napok folyamán elhunyt. — Iparunk lelkes barát
ját vesztette el benne.

Körlevelek.
Lapunk szüle terjedelme miatt nem közölhetjük le a tes

tület elnöksége által kibocsáott 33. és 34. sz körleveleket, 
amelyekben, az étlup-koirlátozáteokról. a kenyér, és péksüte
mény árának szabályozásáról, a külön cukorndngok áráról 
n péksütemény forgalmának korlátozásáról, úgyszintén az 
árak ki ke mid (őséről, a pezsgő árának felemeléséről és a zár 
órarendelkezésekről van szó

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

ezúton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy
kávéban és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, hosszú időre 
elegendő mennyiség felett rendelkezik. * A vállalat 
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, úgy, hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra Is elsőrendű minőségeket 
tudunk adni,

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága a mos
tani nehéz időkben is liíi marad abhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel
jenek.
Telefo n : 139-277 Saját pőrkőlde.

Uj telefon: 426—117.

JUnde- Uíttífyéppet
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen dijmen- 
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Deákéit feccne old. gépészmécHaU yép- 
y y á c a  U u t& fy íp  o v z t á t y a  :

Budapest, Vili, Bókay Jánosu. 8-10.
Telefon: 138—881.

H D D I vegyitermékek gyára R,-T. | |
1 Budapest XiV. Cserei-u. 14. jí 1 
“  Telefon : 2-966-86. 2-968-94. g |

Ifi.
Telefon

GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.
; 183-439. — Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

Berkovifs
papirárugyár kávéházi, ét
termi é s  cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.

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

Kristály ásványos forrásvíz c s a k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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Vörösréz és vasedény ónozások Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l l i  l i t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon: 330-744.

n a g y  ig n Ac
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u m borszivattvuk, 
szürőgépek, palackok parafadugOk. címkék slb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

JÓ m e g je le n é s ű  M é v e s  fiú borfiu n ak  vagy
picco lA nak a iá n lk o 7 ik  f im  «• M *d ó b a n .

B U. É. K
Mészáros Győző

Központi kávéház. j

Igen tisztelt ügyfeleinek 1

Boldog uj évet kivan
A Kávésok Áruforgalmi

Részvénytársaságának
igazgatósága. j

Az ipartestület minden egyes tagjának 
a legboldogabb újévet kívánja a

Drcher-Haggenmacher 
Első Magyar Részvényserfó'zó'de 

Részvénytársaság

Boldog újévet láván tisztelt | 
üzletfeleinek és barátainak i

Kőbányai Polgári Serfőző és 
Szent István Tápszermüvek rt.

Boldog újévet kíván kartácsainak ék barátainak
Katona István

Club kávéház és Savoy kávéház.Boldog újévet kíván
özv. SINGER KÁLMANNÉ

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

Belvárosi Kávéház. 
Hangli-Kioszk. !Boldog újévet kivan

tisztelt barátainak és ügyfeleinek

W ELLNEll ALPACCA RT.

Budapest. V.. Honvéti utca 16.

B. U. É. K
n Miami kávéházj igazgatósága.

Boldog újévet kíván a kávás uralmak
MEGGYES ISTVÁN

a Budapesti Kávésok Ipartestlile te 
munkaközvertltőjének ügyvezetője.

B U. É. K.
P a u l  i n  L a j o s

Caféi Negresco 
Princ of Wales Bár B U. É. K.

a SIMPLON KAVÉHAZ

Boldog újévet kíván kartársainak 
cs ismerőseinek

KRASZNER MENYHÉRT
Japán Kávéház.

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

özv. Berkovits Károlyné cég ( 
VII.. Síp utca 4.

B. U. É. K. i 
NEW-YORK KAVÉHAZ RT.

B U. É. K  } 
ORSZÁGHÁZ KAVÉHAZ

igazgatósága.

B U. É. K.
j LUKACS CUKRÁSZDA RT.

igazgatósága.

Boldog újévet kiván
Springut Henrik utóda Ofner Márton

tojásnngykereskedő
Telefoni: 122—903. VI. Vasvári Pál utca 10.

Boldog újévet jciván j 

Majtényi István

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

lüesztendőt kiván a
..KÁVÉSOK LA PJA " 

szerkesztősége és kiadóhivatala

Boldog újévet kíván
vitéz Bertha Gyula

Pozsony kávciház. !
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