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1942.
Január 1-én esedékes a beruházási hozzájárulás negyed

évi részlete.
Január 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzl'etbér har

madik részlete.
Január 5Jg tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 

ci, kir. Pénzügyi írogató ságnál kávé és tea készleteiket azo-k, 
akinek 11939. évi október 8-án készletük volt és ez egész
ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem 
rótták le.

Január 5-ig kifizetendők az 1941, évről (fennmaradt adó. 
közösségi hátralékok,

Jgnuár 5-ig fizetendő a családvédelmipótlék járulék 
negyedévi részlete.
Január 5-ig .be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, cső- 
koládégyurrha Í941, dee, 31_iki készletét.
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Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II, kiadása,
A  kávéslparl mestervizsga anyaga. Kapható az ipar

testület irodájában,

. Január 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be kell kül
deni a „Havi bej t-ntési jegyzék”.et.

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

Január 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni január hava forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

Január 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik nem 
taigjlai az adóközösségnak.

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

Január 25.ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
.'levont kereseti., külön-', rökkanteüátásL és hadfelszerelési 
adó.

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

Január 31. ig kell a zeneszerzői dijaik első félévi részle
tét megfizetni,

Január 31-ig'be. kell jelenteni az értelmiségi munkakör, 
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében és munkakö- 
aében. 1941. december 31-ig beállott változásokat az Érlel, 
miségi Munkanélküliség Kormánybiztosához.

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV

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

Ul esztendő!
Évforduló: jókívánságok ée uj reményok napja! Mögöt

tünk egy elmúlt év és az elmúlt évek hosszú sora.  ̂amelyek 
sok gondot hoztak és vittek, munkát, kitartást, résenállást 
jelentettek. —  Előttünk egy uj — ma még bizonytalan — 
jövő. Ha igaz az, hogy a múltból következtethetünk a jövőre, 
magáfcpithutjulk, hogy egy világ egatvivő rengése közepette 
alig van remény rózsás napokra, a gondok csökkenésére.

Tatán épp ez a helyzet teszi jogosulttá azt a hitünket, 
ha az ■ eddig eltelt nehéz időket átéltük, nehézségeit leküz
döttük, a reánk váró továohi nagy feladatoknak is meg fo . 
gunk tudni felélni,-
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A nagy időkkel járó rendkívüli viszonyok mindjobban 
előtérbe helyezik a vendéglátó iparok minden ágának jelentő. 
Bégét, Ma sokszorosan |fonlűosabb' ezeikniek az iparágaiknak 
zavartalan és szakadatlan ■működésié, minit a boldog béke 
idején, amikor a beszerzés, szállítás, elkészítés nem jelentett 
különösebb gondot.

A  nagyközönség felismerte ezt a helyzetet és ez az oka, 
a vendéglátó ipar látszólagos konjunktúrájának. Mert hogy 
valóságos konjunktúráról szó sem lehet, azt magunk a lég. 
jobban érezzük, de elismerik az illetéke® tényezők.

De jól vám ez Így! A  háborús idők nem jelenthetnek 
tenlklnek sem hasznot és több jövedelmet!

Mii tudjuk és érezzük ezt és ennek tudatában dolgozunk 
— talán többet, talán nehezebben, —  hogy a közellátás ér_ 
dlekeit szolgáljuk. Nem akarunk nyerészkedni, csak azt sze
retünk. hogy a viszonyoknak megfelelően adassák) meg ne
künk a további munka lehetősége. Hozunk áldozatokat szi_ 
vésőn, mindaddig, amig lehet,

Ha majd a „nagy” idők elmúltak és a békés gazdálko
dás feltételei helyreállanak, igyekszünk a rendkívüli idők 
veszteségeit kipótolni és iparunkat tovább fejleszteni.

Kövessy Géza.

Előljárosági ülés
1 9 4 1 . december 17 .

Az év utofcó elölj árósági ülése zajlott le. Bár három 
hette sincsen annak, hogy novemberi elöljárósági ülésünket 
megtartottuk, ismét bőséges napirend került tárgyalásra.

Az előljárosági ülésen resztvettek:

LAKJA
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Kövessy Géza elmék, dr, Kállay Alibert szifv, főjegyző, 
iparhatósági biztos, Szabó Sámuel, vitéz Bertha Gyula alel
nökiek, Bokros Lajos, Grosz Ödön, Klaub&r József, Kras/ner 
Menyhért, Lendvay József, Ottó Deizső, Paulin Lajos, dr. 
Strausz Vilmos,- dr. Szász Elemér, Weingruber László, dr. 
Havas Nándor főjegyző, Donáth Andor aljegyző, ji gyző_ 
könyvvezető.

Elnök az ülést megnyitva, üdvözölte a megjelenteket és 
dir, Kállay iparhatósági biztost. A  jegyzőkönyv hitólietsítéséro 
Grosz Ödön és Lendvay József előljárosági tagokat jelölte ki. 
Miajd .bejelentette, hogy Mészáros Győző diszielnök, Bauer 
György, Boros Attila, Gebauer Béla, Patat Lajos elmaradá
sukat kimentették.

Az 1941, november 26-iki ülés jegyzőkönyve bemutatta, 
tott és megjegyzés nélkül helybemhagyatobt.

Főjegyző jelentette, hogy iparengedélyt kaptak és a ta. 
gok sorába felvétettek: Ujváry Rezső (II,, Paisaráti.ut 25.), 
Paksi Sándor (Hazám, Kálvária-tér 18.)

Üzletüket megszüntették: Breuer Jakab (Délibáb, VI.. 
Andrássy_ut 111,), Fried Jenő (Mienk, V ili., József.körut 
29.), Mahdal Antalné (Hazám, Kálvária-tér 18,)

A  bejelentés tudomásul vétetett,
Freiwirth Jenő az elöljárósághoz intézett levelében be. 

jelentette, hogy üzletét eladta és ennek folytán eíöljárósági 
tagságáról lemond).

Elnök indítványára az elöljáróság a lemondást sajnálat, 
tál vetnie tudtenásul, Freiwirth Jenő urnák sok évi odaiadó 
munkásságáért köszönetét fejezte ki és minderről levélben 
értesíti

Főjegyző bejelentette, hogy:
a) a testület mestervizsgáié bizottsága f, é. miov. 28-án 

ás december 5-én összesen 27 mestervizsgát tartott;
b) A  békéltető bizottság segédtagjaiinak választása f. é, 

dacember 2.án történt meg;
, c) December 9 .én tartatott meg a szokásos hatósági 

vizsgálat;
d) A  testület álltai rendezett továbbképző tanfolyam dec. 

16-án megkezdődött
Az elöljáróság a bejelentéseket tudomásul vette.
Elnök jelentette, hogy a vászon asztalkendőik használ a. 

tárnak eltiltása és a papírszalvéták használata ügyében a ke_ 
reskedelmi és iparkamarában értekezlet volt, melyben az e 
tárgyban kibocsátandó rendeltet részleteit beszélték meg,

E kérdéssel kapcsolatban az a kívánság merült fel', hogy 
a használt papíré,sszalvé tálkát a vendéglátóipart üzemiek 
gyűjtsék össze és bocsássák a papirosipart', kft, féíidelkezé- 
sére, amely gyiijtőládákat bocsát a kartársak rendelkezésére.

Ezeket az intézkedéseket természetesen csak 'a vöhátko. 
ző rendelet ^végrehajtása után fogjuk1 végrehajtani.

Főjegyző ismertette az árellenőrzés körmfthvbiztosSágá 
nál két napon át folytatott tárgyalás hnyagát. Előkészület- 
ben van az általános árrendezés, a függő kmilé^k'eid^htéso. 
a bor, a pezsgő árának szabályozása. Amint a vonatkozó 
rendelletek megjelennek, körlevélben’ hozzuk a kairtársak tu
domására.

Weingruber Ignác a minimális fagyasztás ügyét teszi 
Gzévá,

Csak ~
valódi O E S S L E R  a L T V  A T É R T

tartson &
Rendelés: Telefon 220-694
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CrémcmfRosé 
Transylvania sec

l ’aulin Lajos a cukrászsütemények utáni kiszolgálási díj 
felszámitását kéri.,

Grosz Ödön a rendelet mielőbbi1 kiadását kéri.
Elnök válaszai után az elöljáróság a bejelentést tudomá. 

sül vette.
A tojásfogyasztás eltiltása és a komplett reggeli kiszol.

gálási kötelezettségének felfüggesztése tárgyában az elnök
ség körlevelet bocsátoitt ki,

Feltett kérdéseikre
Elnök közli, hogy a toj assz ük.ságiét fedezésére a vásár, 

csarnok igazgatósága néhány tojáskereskedő cégnek nagyobb 
ellátmányt utalt ki, A  cégek óimét a kartársak rendelkező, 
sőre bocsátja,

Dr. Szász Elemér közli, hogy értesülése szerint a vendég
látó ipar tojásszükségletet a Hangya fogja ellátni,

A  zsirváltójegyek bevezetése ügyében kibocsátott körié, 
vedet főjegyző ismertette. Figyelmeztette az érdekelteket, 
hogy a vonatkozó rendelkezéseket saját érdekükben gondosan 
tártsák be.

Dr, Strausz Vilmos szóvá teszi a személyzet részére ki
szolgáltatandó étkezés utáni zisirváltójegyek ügyét. Indítvá
nyozza, . hogy a személyzeti zvirellátás megváltásának lehe
tővé. tételét (kérelmezzük a minisztériumtól.

Elnök kiijellenitette, hogy a javaslathoz hozzájárul és a 
kért ölőterjesztést beadja.

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

A  zenészközvetités tárgyában kiadott miniszteri rendel t 
végrehajtása ügyében értekezletet tartunk a vendéglős ipar
testületiét! együttesen.

A z újévi ajándékok megváltása ügyében kibocsátott fel
hívásira 82 ipartestületi tag 1725 pengőt adományozott, — 
A  segélyeik felosztása f, hó 19_én fog megtörténni.

Az elöljáróság (kimondja, (hogy újabb felhívást intéz az 
elmaradó kantársakhoz.

Elnök közli, hogy a karácsonyi segélyből a Genfi Szö
vetségnek kiosztás céljára 100 pengőt engedett át.

Főjegyző bemutatta az állandó segélyben részesülő volt 
testületi tagok névsorát és az e tárgyban beérkezett kérvé. 
nyékét. •

Elnök indítványára az elöljáróság a kérelmek felülvizsgálá
sára bizottságot Ikiüld ki, mialyet az igényjogosultság elbírá
lásával biz meg, E bizottság tagjai: vitéz Bertha Gyula, 
Ottó Dezső, dr. Strausz Vilmos,

Elnök jelenti, hogy a testület ajánlatot kapott tejpor 
beszerzésére. Mielőtt érdemleges tárgyalásokat indítanánk, 
a közellátási minisztériumihoz kérdést intéztünk, hogy a be. 
hozatal elvileg lehetségcis.e ? A  válaszhoz képest fogunk ez
zel a kérdéssel foglalkozni.

Piatnik Nándor és fiai cégnek a kártyák minősége elleni 
panaszok tárgyában adott válasza felolvastatott és tudomá
sul vétetett azzal, (hogy a testület maga is kérelmezni fogja 
a kártyagyártáshoz szükséges segédanyagok kiutalását.

A  Konzervgyárosok Országos Szövetségéhez intézett át
irat bemutattatott és tudomásul vétetett,

A  Szilveszteri záróra meghosszabbítása iránt a testület

Tojás Dobó sutbizalmi M i n d i g  
cikk jól szélűi 

IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók: Génbös Gyula ut 15. Telefon: 351*859.

1821-1697

Kneipp, a józan életnek, az észszerű  
és  egészséges táplálkozásnak egyik  
nagy előharcosa volt. Ő  adta nekünk 
a kiváló és egészséges népkávét, a  
Kneipp malátakávÉ-t. Minden egyes cso
m ag iránta való nagyrabecsülésből, 
a z  ő képm ását és aláírását viseli.

Mária Terézia Brandy 
St. Hubertus Likőr
Kecskeméti Barack- 

pálinka
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focUw Uvdl-féle'
Aqua vitae és egyéb likörkülön- 
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
I « f  jobb kávéioesitő- | Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budapest, XI.,

előterjesztéssel fordult a m. kir. belügyminiszter úrhoz. A 
kérelem elintézéséről körlevélben értesítjük Martársainkat.

Az ,,Országj áras” c. idegenforgalmi szaklap ajánlat á l, 
mely szerint a lápot a lcávéházaknafc 50 százalékos mérsék.
léssel 20 pengőért küldi meg, —

Elnök a kartácsak figyelmébe ajánlja azzal, hogy ez a 
kiválóan' szerkesztett lap, az idegenforgalom és a vendéglátó- 
iparok érdiekéit szolgálja és ezért megérdemli a támogatást, 

Végül elnök felhatalmazást kér, hogy a szokásos kará
csonyi remunerációkat és újévi ajándékokat —  a költség- 
vetési e célra rendéit keretein bélül kiutalhassa.

Az elöljáróság a felhatalmazást egyhangúlag megadta. 
A  napirend ezzel letárgyal látott és elnök abból az alka. 

lomból, hogy ez volt az év utolsó elöljáróság! ülése, az ipar. 
hatóisági biztos urnák és az elöljáróság tagjainak köszönetéit 
mond, —  az ülést berekesztette.

Ipari ügyek
Körlevelek; —

Lapunk legutóbbi számának megjelenése óta ipartestülte
tünk elnöksége az alábbi .körleveleket bocsátotta ki:

48. S'z. Szilveszteri menük bejelentése.
49. sz,. Ipari alkalmazottak! béremelése és hústalan na

pok felfüggesztése december 31 _ig.
50. szí. Szilveszteri' záróra ügye,
i5ll. sz. a pezsgő árának emelése, papíráruk, csokoládé 

dobozok árának megállapítása, szilveszteri táncengedélyck. 
Árrendezés.

A  munikabéremelések folytán szükségessé vált árrende
zés ügyében a tárgyalások a legközieflébbi napokban érnek 
véget, Minthogy ez alkalommal az összes árrendezés! kérdé
sek szabályozás alá kerülnek, részletes rendelet fog megje
lenni, Természetes a testület a rendeletet részletes magyaré, 
zatolkkal fogja a kar társaknak megküldeni. — minthogy 
azonban a körlevél összeállítási és szétküldése időbe kerül, 
kartácsaink gyorsabb informálhatása végett taggyűlést tar
tunk, Minthogy a rendelet megjelenésének napját nem tud
juk, nem bírjuk ennélfogva a taggyűlés pontos napját ki
tűzni. Ezt olykép állapit.juk meg, hogy a taggyűlést a rende
let megjelenésének napján d u. 1 órakor a testület, tanács
termében tartjuk meg. Kérjük kart áriáinkat, hogy ezt a köz
lésünket jegyezzék elő, mert külön meghívókat nem. küldünk. 
Természetes, ha a rend: let vasár- vagy ünnepnapon jelenik 
meg, a taggyűlést a következő köznapon tartjuk meg. 
Adóközösségi értesítések.

Felhívjuk azolklat az, adó-közösségi tagokat, akik az 1941 
évre még tartozásban vannak, hátralékukat legkésőbb január 
5_ig rendleteziék. Ezen időn túl ökot az adóközösség tagjai

Blllllrdaiztalok eladása.
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
Alpakka, üveg és porccllánáru em - 

blémttval Is legolssóbban
Fried Zslamond és F ia
VI., Király u. 44. el. 224-804 KölcsSaiis

SS-tuUá25̂

\Je&écUépvUelet! Spe&t, IX. (fály-ci- u 4.  I 

l e í r ó n :  I

sorából minden további értesítés nélkül töröljük, Az ad >- 
közösségi átalányokat — mindaddig, m!g az uj átalányul 
megállapítása nem történt meg, —  az 1941. évre megszabó', 
összegben kell megfizetni, amelyről külön érteisitést küldöt
tünk.

Kávésipari szakkönyvek:
A  pest—budai kávéházak 193©— 1935. Irta Bevilaqua- 

Borcody Béla és Mazsary Béla |2 kötet) 'leszállított ár 12.—. 
A  vendélátóipari alkalmazottak munkai deli ére vonatkozó

rondelleteik, 1 füzet _ — .50
Kávésipari tájékoztató II. kiadás 10,-—
Magyar Kávésipari Évkönyv 1341, &—
VcmdéigM tóipari korlátozások 1942. (Sajtó alatt) 2.50

Kapható az ipar-testület irodájában.

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

tület összes tagjainak boldog újévet toiván. Kövessy Géza 
elnök, Szabó Samu és vitéz Bertha Gyula aMnökök, dr. Ha. 
vas Nándor főjegyző.
Kitüntetés.

A Kormányzó Ur öfÖméltósága Kass János kartársunk- 
nalkt, a Rudaspark kávéház és vendéglői üzemek uj tulajdo. 
nosémak a Nemzetvédelmi Keresztet adományozta.
Újévi ajándékok megváltása,

Ipartestükitünik felhívására kartácsaink —  mint az elő. 
ző években__irz évben is pél’daadó módon járultak hozzá új
évi ajándékok megváltása címén a munkanélküliek segélye- 
"éséhez. — Újévi ajándékaőklat uiabban a következő kartár.. 
amik váltották meg: Abonvi B'dkro®, Bristoli, Budavár,

Gevfovn, Délibáb, Délivasut, Dunapack, Hollywood. József, 
Központ i-óbuda, Köznonti. Kőbánya, Lidó. Mlagvarsziuház. 
Motropolo. Miami. New.York, Oktogon, Park Philadelphia, 
polgáci. Pozsony, Prestó, Sportcsarnok, Stambul Stefánia- 
Oorsó, Szeiffeirt, Zsiska Étterem.
Tpari munkások miniszteri kitüntetése

Az iparügyi miniszter a Budapesti Kerclsikede’mi és 
Travkamara ‘kerületében (Pest Fejér. Nógrád, Bars-Honi 
vármegye) üzemben levő ipari vállalatok 50 hosszú szolgáira., 
t u. érdi'mos ipari alkalmazottja részére az 1942. évben fs
anként 190 P jutalmat és elismerő oklevelet adományoz 

Az ezek elnyerésére irányuló pályázatot legkésőbb 1942 
innuár 20-ig kel! a kamaránál előterjeszteni!. A pályázato
kon csak olyan munkások vehetnek részt, akik kifejezetten 
■pari (kisipari vagy gyáripari) munkások, vagyis- az ipar- 
törvény rendelkezései alá tartozó ipartelepeken szailcbavagó 
íunkát végezni k vagy végeztek, a jel enlegi vagy volt mun- 

r riadójuknál megszakítás nélkül legalább 25 év óta vannak, 
'-rév legalább 25 évig voltak alkalmazásban és az 50. é'let- 
é vükéi' betöltötték. ,

Akik akár ilyen miniszteri elismerésben, akár szolgálati 
érdemeik ffüstneréfidil legfel~öbb kitüntetésiben már részesül- 
•ek, a pályázaton nem vehetnek részt.

További részletes tájékoztatás a kamarától (Budapest, 
V , Szemere u. 6.) nyerhet.

H  kávéházi, szállodai
és vend#*l<3i minden" 

nem;i fehérnemüek, flanelltakarók nagy válaSZlékban
Petyán Adolf 6s Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7 szám.
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flEZOGYAHI PEZSGŐGYÁR
VI'.. Almds»y-utcg 3. Telefsn 423 594,- CASIHO _  FOR-YOU

Országos iparkiállitást rendez az Iparegyesü le^^^^^^1™
Jövőre lesz száz évei annak, (hogy l'842_bon, Kossuth 

Lajos buzdítására megalakult az Országos Ipairegyesütet. 
Lzt az évfordulót most azzal akarja megünnepelni, hogy 
1942. őszén országos iparkdállitást rendez. A  kiállítás véd 
nokségét József főherceg altábornagy és Varga József ipar 
ügyi miniszter fogadta el, "

Kávéházi tisztviselő —  nagy üzemekben dolgozott a 
kávés és vendéglős ipar minden ágában, könyvelésben adó 
OH ügyekben jártas, érettségizett, szakképzett állást keres’ 
Cím és információ a testület irodájában.

Ivartársak: Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM, üvegből 
se másfajta üvegből, mert az Ujnicum szó a Zwack likőrgyár 
kizárólagos védiegy/ttt tulajdonát képezi és e néven csakis 
\alódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér: 
adjatok neki valódi Unicuniot, mert Unicum néven más ke. 
serüt nem szabad eladni se Zwack üvegből, se más üvegből.

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

közleménye:
^Felhívjuk igen tisztelt veyőinfc figyelmét, hogy a kávé

pótló alapanyagának, a rozis, cukorrépa stb._nek miegsziarzése 
a legmiaigyidbb nehézségekkel' jár Miután a kávélklésizifetelk 
folytonos csökkenése a kávépótlók fokozatosan emelkedő1 | 
hasznáMát vonlja maga után, felhívjuk igen t, vevőinket, 
hogy kávépótHó készletüket tartalékolják és folyó szükségle
tüket hetenként szerezzék be, misirt e cikkben az utánpótlás 
rövidesen nagy nehézségekbe ütközik.

A  Kávésok Áruforgalmi rt, jelenleg mérsékelt mennyi
ségű, közismerten kitünően bevált kávépótlót tart és_ abbóJ 
fogyasztóinak egy bizonyos mennyiséget változatlan1 'minő
ségben készséggel bocsát rendelkezésre!.

Ifj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg é s  porce llán

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XiV. Cserci-u 14 
Telefon: 2*966-86, 2-9 8-94.

Vöiösréz és vasedény ónozósok
Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
O l o b l t t  I s t v á n

Réz és fámmiives üzeme
Telefon1 330-744.

Uj telefon: 726—117.

Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-tálcák, leás-kannak evő* 
eszközök, kerlibutorok sörkimerők. botki- 
merőasztnlok Uj él Használt á'lapotbnn

H E X N E R  üzletberendezés! vállalat
Budapest, VI., Király-utca 25. szám

NAGY IGNÁC cikkek raktára*'
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivaltyuk, 
szürőgépek, palackok, pnrofadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. G AÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd u. 31.

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

Uj telefon: 426— 117.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

J Ő R G  L A J O S
délvidéki tejgazdasági vállalatának

a régi, kiváló minőségű sajt, vaj. és tejpor termékei 
isméi Kaphatók, budapesti egyedArusltcjánál :
KÖZPONTI V A sARCSARNOK, 169 170. SZÁMÚ FÜLKE
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E l i s m e r t e n  a l e g j o b b

FIUMEI  kávé. tea
FIUMEI KÁVÉBEHOZATALI TÁRSASÁG 

Központ: V, Gresham-palota Telifon: 185 -93?

Diebzt palailcfoeak

Billiérd-

Offner Márton tojásnagykereskedő
(Springut Henik utóda)

Számos budapesti kávéház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI.. Vasvári Pál ucca 10, —  Tel, : 227-009

ICáiáUáxi és étUcmi afcwz&U
(ehér és színes kivitelben

S z u tH p o m a fo s  U e c t i  a fa n s v o U
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN TESTVÉREK textilnagkereskeflö cégnél.
BudaDest. V., Szt. István tér 5.

Telefon: 1-892-92.

dákok, golyók, bőrök, k'zárdlag saját készít
mény és ezek szakszerű javít isa : LHRLlCi 
JÓZSEF müeszlergályos. Zombor, Kosuih L. u.
11. Alapítva 1855. Aranyéremmel kitüntetve* 

TEGYEN PRÓBÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN.

u-f tud lamn g’yymölcsszdrpfőzöüzem
Budapest, VII, Csengery u. 10. Tel.: 423— 080.
Ajánlja a legjobb minőségű málna-, narancs-, 
citrom és teaszörp különlegességeit legolcsóbb
árban. Rendelést azonnal házhoz szállít-

!>. U, É. K | 
Mészáros Győző

Központi kávéház.

B. U, E, K.

R ó n a i  T e s t v é r e k

Belvárosi Kávéház, 
llangü-Kioszk „Az ipartestülct minden egyes tagjának 

a legboldogabb újévet Ikivánja a
Dreher.Haggenmacher

j Első Magyar Részvényserfőződe 
i Részvénytársaság *

B. U. E K.
a Miami kávéház t

igazgatósága.
Boldog újévet kíván

özv. SINGER KALMANNÉ
Valéria kávéház.

Boldog újéveit kivan a kávés uraknak

MEGGYES ISTVÁN

a Budapesti Kávésok Ipartestülete 
munkaközvetítőjének ügyvezetője.

©. U. É. K.
P a u 1 i n L a j o s

Gafé Negrasco 
Prirrc of Wales Bár B. U. E. K.

a SIMPLON KAVÉHAZ :Boldog újévet fkiiván kar társainak 
és d-.>mi:tr őseinek

KRASZNER MENYHÉRT
Japán Kávéháiz,

Az d t. Kávés uraknak, üzletfeleinkru:k és jóbarátaink- 
naik boldog újévet .kívánunk

özv. Berkovits Károlyné cég
V II., Siip utca 4.B. U, É. K.

ORSZAGHAZ KÁVÉHÁZ
igazgatósága. B. U. E. K.

NEW .YORK KAVÉHAZ RT.Boldog újéveit kíván
Majtényi István B. U. E. K.

LUKACS CUKRÁSZDA RT.
igazgatósága.

Boldog újévet kivan.
vitéz Bertha Gyula

Pozsony kávéház.
Boldog újévet kíván ; 

Springut Henrik utóda Ofner Márton
tojásnagykereskedő

Teteifon: /122-^903. VI. Vasvári Pál utca 10,'

Igen tiszteli ügyfeleinek *

Boldog uj évet kivon
A  Kávésok Áruforgalmi 
Részvénytársaságának 

igazgatósága
~ U. É. K.

minden magyar kávésiparosnak, ipari szervezeteink ve_ 
zetőinek. iparunk és lapunk jóakaróinak boldogabb, jobb 

illesztendőt kíván a '

.KÁVÉSOK LAPJA” 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Boldog újévet kíván tisztelt 
üzletfél.inek és barátainak

Kőbányai Polgári Serfőző é< 
.Szent István Tápszermüvek rt.
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