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November 5-ig megfizetendő ia IV. negyedévi üzle'.lbér 
első részlete.

November 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
kin Pénzügyigazgatóságnál kávé- és teakészletüket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan

November 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaó
csokoládé gyurma október 3'1-iki készletét a m, kir. kereske
delmi hivatalnál (V., Rudolf rakpart G.)

November 6-ig megfizeiendő a vigaUmi adóközösségben 
nem lévő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

November 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni november havi forgalmi adóátaiányuat.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendégiök, kávéházak, kávémérések (espreesók), 
penziók, kifőzések korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 8.50 P.
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November 20-ig befizetendő a vigalmi adőközösségben 
levő kávéházalk vigalmi adója.

November 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön-, rokkanteiiátási- és hadfelszerelési 
adó.

November 30-ig be kell jelenteni a családvédelmi pénz
tárnál, ha ai személyzet létszáma oly mértékben csökkent, 
hogy az üzem a biztosítási kötelezettség alól 'kiesik.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása,
A  kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar. 

testület irodájában.

vitéz Berlha Gyula
Ipartestületünket újból fájdalmas csapás érte. Elvesztette 

érdemes alelnökiét vitéz Bertha Gyulát, aki hosszas szenvedés 
után október 18-án elhunyt.

Vitéz Bertha Gyula igazi solf-mademan volt, aki a 
szakmai munka minden fázisán át küzdötte fel magát önálló 
ipatrüzővé, majd a testület alelnökévé, mely tisztet nagy sze
retettel és lelkesedéssel töltötte be. Főkép a tanonc- és mun- 
káskérdésak érdekelték, amelyek intézésében mindenkor kész 
ségésén vett részt. Iparunk körében nagy népszerűségnek és 
becsülésnok örvendett, a vitéz katonából a polgári munka vi
tézévé válott. Elhunyta nagy veszetsóge iparunknak.

Temetése október 22-én ment végbe a farkasréti temető 
halottas házából. Természetesen a Testület tagjainak nagy 
része —  elnök vezetésével —  megjelent a vitézi lepellel le
takart koporsó előtt, hogy kegyeletét lerójja. A  sóik díszes 
koszorú között ott voltaik a Testület és Kövessy Géza elnök 
koszorúi.

A  egyházi szertalrtás után a sírnál Patat Lajos előljá
rt'sági tag mondott a Testület nevében szívből eredő búcsú
szavakat.

Vitéz Bertha Gyula! Emlékedet kegyelettel őrizzük!



2 KÁVÉSOK LAPJA

Elöljáróság! ülés
1942, o k t ó b e r  22.

A z októberi előljárósági ülés napirendje azt a sokágú 
és sokfajtáju munkát tükrözte vissza, amely a testületet ez- 
időszerint foglalkoztatja. A  napirend egy szomorú gyászeset 
bejelentésével kezdődött: az elöljáróság vitéz Bertha Gyula 
alelnök elhunytét mélységes fájdalommal vette tudomásul.

A z  előljárósági ülésen részt vettek:
Iíövessy Géza elnök, Dr. Káilay Albert szív. főjegyző, 

iparhatósági biztos, Szabó Samu alelnck. Gebauer Béla, Jovics 
Jenő, Kass Béla, Kreiner Pál, Manninger Ferenc, Mayer 
Rezső, vitéz Miklós József, Paíat Lajos, Szlavek Károly, Ti- 
haméry Kálmán, br. Wasmer Gusztáv, Wagner Béla, Zsig- 
mond László előljárósági tagok és számvizsgálók, Dr. Havas 
Nándor főjegyző, Meggyes István aljegyző jegyzőkönyvve
zető. 1

Elmaradásukat kimentették: Boross Attila, Bokros La
jos és Tihaméry József,

Iíövessy Géza elnök az elöljáróság ülését megnyitva, 
megállapítottal annak határozatképességét, üdvözölte ,az Ipar- 
hatósági biztos urat és a megjelent kartársakat, majd beje
lentette a kimentéseket, végül az ülés jgyzőkönyvénefle hitele
sítésére Jovics Jenő és Manninger Ferenc előljárósgi tagokat 
jelölte ki. i

A z 1942- szeptember 23-iki előljárósági ülés jegyző
könyve bemutattatott és helybenhagyato11,

Elnök őszinte fájdalommal jelenti be vitéz Bertha Gyu
la alelnök elhunytét. Vitéz Bertha Gyula éveken át volt tes-

N A T IO N A L
és egyéb ellenőrző pénztárgépek, 
speciális üzeme • Karbantartás, javí
tás összes kellékek, aladás, vétel,

csere.

M o n h a lt J á n o s ^ r
Budapest, III.; Lajos-u. 107,

Telefoni 362— 761.

tületünk tagja, majd az elöljáróság tagja, végül ailelnöke. 
Mindenkor a legnagyobb szeretettel foglalkozott iparunk 
ügyeivel és érdekeink erőteljes képviselője volt. Korai elhuny
ta iparunk nagy vesztesége. Javasolja, hogy az elöljáróság 
vitéz Bertha Gyula emlékét az ülés jegyzőkönyvében örökítse 
meg és >a f. hó "22-én tartandó temetésen testületileg jelenjék 
meg- Bejelenti, hogy a gyászoló özvegyhez részvétiratot inté
zett és a koporsón a testület koszorúját elhelyezteti. Végül 
a (löartánsi búcsúztatásra Patat Lajos előljárósági talgot 
kérte fel.

Káilay Albert főjegyző úgy a felettes hatósága, vala
mint saját nevében a testületnek vitéz Bertha Gyula elhunyta 
felett részvétét fejezte ki és lcegyeletes szavakkal méltatta 
az elköltözött emlékét.

Az elöljáróság felállással tisztelte meg vitéz Bertha 
Gyula emlékét és elnök intézkedéseit jóváhagyva, fájdalmát 
az ülés jegyzőkönyvében fejezte ki.

Bejelentetett, hogy iparengedélyt kapott és a tagok kö
zé felvétetett: Jíassay Szever; iparukat megszüntették: 
Fischer Vilmos. Terrace kvh. és vend, kft.

Einök bejelenti, hogy Dr. Szász Lajos közellátásügyi 
miniszter ur őnagyméllóságát hivatalba lépése alkalmából
testületünk nevében levélben üdvözölte.

Főjegyző jelentette, hogy Grosz Samu volt kávés, a tes
tület sok éven át volt tagja. Grosz Ödön kartársunk fivére, 
elhunyt. Az elöljáróság a bejelentést őszinte részvétének ki
fejezése mellett vette tudomásul.

Elnök közli, hogy a Vöröskereszt javára megtartott 
gyűjtés támogatására a kartársakat felhívta és a testület 
pénztára terhére 300 P-t folyósított. A  jelentés jóváhagyólag 
vétetett tudomásul. A  m, kir. 202 sz. vöröskereszt kórház 
a beküldött képeslapokért köszönetét fejezte ki.

Elnök kéri a kartársakat, hogy kiolvasott lapjaikat to
vábbra is küldjék he.

A  szőlőadagok árának, valamint a mandulatej ármeg
állapítása tárgyában érkezett árhivatali döntéseket körlevél
ben közöltük a kartársakkal.

Ugyancsak körlevélben közöltük a zsiradék, cukor és 
lisztellátás rayonirozása tárgyában szükséges intézkedéseket.

Elnök ismerteti a burgonya- és tojás-kiutalás, valamint 
a hús és cukorváltójegyek bevezetésére vonatkozó rendelkezé
seket.

Főjegyző felhívja a tagol: fig ye ’mét, hogy akiknek ven
déglői iparengedélyük; nincsen és igy  burgonya, és tojáskí- 
utalásban nem részesülnek, forduljanak az ipartestülethez, 
Egyben jelenti, hogy legközelebb megjelenik a kötött élelmi
szergazdálkodás gyakorlati kézikönyve, melyet dr, Gámenczy 
Béla és Halász Árpád szerkesztenek és amely az összes ide
vágó rendelkezéseket és utasításokat tartalmalzni fogja. Kéri 
a kartárakat, hogy ezt a hasznos munkát szerezzék meg.

Néhány 63x108 cm főzőlap méretű 2 sütő*

asztali tűzhely
kombinált acél tűzhely lappal vegy öntött vas 
főzőlapokkal eladó. Tűzhelyek átalakítását, 

javításét vállalom.
HATUZ MIHÁLY ..Pirodur" acél tűzhely-lap 
és tüzhelyipar, Budapest, X., Cserkesz-u 25/b- 
_________________ Telefon : 148 240. _______



KÁVÁSOK LAPJA 3

A  Zsiradékgyüjtő és Elosztó Kft. a zsiriiszap átvétele 
tárgyában küldött válasza felolvastatott és

Szlavek Károly megjegyzése után tudomásul vétetett.
Főjegyző jelenti, hogy az elnökség a tojás kiszolgálás 

Idejének módosítása tárgyában felterjesztéssel fordult a köz- 
ellátásügyi minaezter úrhoz.

E gy  konkrét esetből eljárást indítottak egy testületi 
tag. ellen, mert a nyár folyamán —  a kiadóit tilalomnak meg
felelőén —  tojás és tej nélkül készített kávéfagylaltot, ami 
viszont a fagylaltrendeletbe ütközik. Testületünk közbenjárá
sa folytán az eljárás mogszüntettetett.

Dr Kállay Albert főjegyző az ügyet ismeri és tisztá- 
randónak tótjai a kérdést a jövő szempontjából. Jó lenne a 
fS'gylaltrendelet ideiglenes módosítását, kérni.

Patat Lajos a cukrászipartestülettel együttesen kíván 
eljárni.

A z  elöljáróság a felszólalások értelmében határoz.
A  tüzifaellátás ügyében főjegyző közli, hogy a ven* 

dléglős iipartestülettel együttesen egy tüzelőanyag nagykeres
kedő céget ajánlót-unk kartácsai iknak. Többen rendelésüket 
megtették, de a tüzelőanyagokat mind mostanáig neon szállí
totta le. A  testület elnöke személyesen beszélt a céggel, fe l
hívta a rendelések leszállítására. A  cég a befizetett összege
ket hajlandó nyomban visszafizetni,

Dr. Kállay Albert ipa hansági biztos nyomatékosam 
felhívja a testület vezetőségét, hogy cégeket ne ajánljanak.

A z  elöljáróság elhatározta, hogy a tüzifaíkoimánybiztos 
urat tájékoztatja a kritikus helyzetről.

S I M O N  K A R O L Y
BP. VI., CSEN GER Y-U. 82. TEL: 127-V13.

A  (anoncok légvédelmi szolgálata ügyébe 1 megküldött 
Ipok átivat felolvastatott és irattárba tétetett.

A  leventecsoport újjáalakítása ügyében főjegyző ismer
teti a m- kir, honvédelmi miniszter rendeletét, mely mindem 
50 személynél többet foglalkoztató vállalatot fejenkénti leven
tejárulék fizetésére, illetőleg külön csoport alakítására köte
lez. Testületünk a szállodás és vendéglős ipartestülettel együt
tesen kérelmezte az 1929, év óta fennálló leventecsoport 
fenntartását, ami azonban az uj szervezet folytán nagyobo 
költséggel jár. Az elnökség körlevélben hívta fel a kartársa
kat összes leventeköteles alkalmazottaik bejelentésére.

A z  elöljáróság a bejelentést tudomásul veszi és a\z eset
leges többkiadásokhoz hozzájárul.

Az ipartestületi munkaközvetítő szeptember havi jelen
tése bemutattatott és irattárba tétetett.

A  jelentéssel kapcsolatban az a kérdés vettetett fel, 
nem lenne'-e célszerű a munkaközvetítő működését szünetel- 
tetni.

Többek hozzászólása után az elöljáróság kimondotta, 
hogy a munkaközvetítőt egyelőre fenn akarja tartani.

Főjegyző figyelmezteti a kartájakat, hogy a tovább
képző tanfolyamra hívják fe l alkalmazottaik figyelmét.

A  nemzetközi kézművesipari értekezleten a testületet 
Szabó Samu alelnöfc képviselte,

Dr. (Jaál Endre, a; szaklap kiadója, a lap kamarai dijának 
megtérítése ügyében levelet küldött.

Elnök a részleteket ismertette, tekintettel megfelelő fe-

3 ó b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozza : Erdélyrészi fürdők Szövetsége bpesli kirendeltsége 
Budapest, Vili., Rőkk Szilárd-utca 1. telefon: 130-840, Házhoz szállítjuk! BORSZÉKI B O R V I Z !
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f o c U m t i d t -  £ é te >

A qua vitae és egyéb  lik ő r  külön
leg esség ek , fő z e lé k  és gyüm ölcs -  

kon zervek
dezet hiányára, az érdemleges döntésnek a jövőre való ha- 
lajszitását indítványozza. Az elöljáróság ily értelemben hatá
rozott. , . !

A  beérkezett eló'fizetési, illetőleg megrendedési felhí
vásokat az elöljáróság fedezet hiányában nem találta telje
síthetőnek.

Napirend után Jovics Jenő az adóklözösségi átalány 
csiclkkentését teszi szóvá és a sikeres eljárásért az elnökség
nek köszönetét mond.

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülését be- 
r eloszt ette.

Ipcsri ü g y e k

Szappan —  csatorna-hulladékzsirért. A  Zsiradékgyüjtő 
és elosztó klft. ipartestületünkkel a következőket közölte:

„A z illetékes tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy azok 
számára, akik a vendéglői ételhuliadékzsirt, moslékzsirt be- 
czolgáltatják, a beszolgáltatott zs 1 radékmonnyiség bizonyos 
hányadának erejéig szappant adhassanak ki.

A z  elszámolás változatlanul az eddigi elvek alrjpján tör
ténik, tehát az átadott zsiradék megállapított ellenértékét a 
bizományos az átvételkor kifizeti, a zsiradék átadója pedig a 
bizományosnak megfizeti a szappan fogyasztói árát, amely 
02 időszer int l:gr-ként 2.10 P.

A  kiadandó szappanmennyiségre vonatkozóan közli, 
hogy minden kg. I. és II. oszt. csatornazsir, ételhulladélkizsir 
és moslékzsir ellenében' 1 drb, egyötödös egységet) mosószap
pant, a III- osztályú zsiradék ellenében pedig 1 drb. egytize- 
des egységes mosószappant adhatnak ki.

A  szappancsere csak akkor bonyolítható le, ha mind
azok, akik ezúton szappanhoz kívánnak jutni1, a beszolgálta
tásra) kerülő és a csere alapját képező zsiradékot kiszállítják 
Reich Lőrinc bizományoshoz (IX., Sorolás ári-ut 130-), ahol 
azt átveszik, a csereképen kiadandó szappanmennyiséget 
megállapítják, kiszolgáltatják és a zsiradék, valamint a szap
pant ellenértékét elszámolják.

Természetszerűen ez nem befolyásolja, hogy ahhoz, aki 
vi szappancserében részt nem akar venni, illetőleg nem haj
landó kiszállítani a megfelelő helyre a zsiradékot, a zsirar 
dékgyüjtő autót továbbra is elküldjük, azonban ezek részére

Billiárdasztalok
b eh ú zása

v é t e l e ,  
e la d á sa ,

Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka, üveg és porcellánáruk-

Fried Zsigmond és Fia
Budapest ,Y l .r Király u. 44- Telefon; 224-804.

szappant cserekép nem adhatnak, cSrlk azoknak, akik a zsi
radékot a fenitnevczfett bizományoshoz megküldik.

Tüzeló'anyag beszerzése körüli panaszok. Elöljáróságunk 
határozata folytán felhívjuk azokat a kartársakat, akik már 
régebben rendeltek egyes cégeknél tüzelőanyagot, de azt ed
dig nem kapták meg, közöljék a testület irodájával, hogy 
mely cégtől, mikor, minő mennyiséget rendeltek, azt kifizet
ték-©, vagy sem és abból mennyit kaptak meg. A  testület
ez ügyben aiz illetékes hatóságnál el fo g  járni.

A  zeneszerzői jogdijak ügyének újabb rendezése. A  m-
kir. belügyminiszter 126.550—-1942. B. M. számú rendelet© a
168-809— 1942- és a 12iS 582— Ii92iö. B, M. számú rendeletek
hatályon kívül helyezéséről.

A  168.809—1924. B M. számú rendelet értelmében szín
padon Iktivül zeniével kapcsolatos nyilvános előadásra rendőr
hatósági engedély csak abban az esetben oldható, ha a folya
modó igazolja, hogy a zenemű nyilvános előadási jogát a 

s Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetke
zetétől megszerezte.

A  128-582— 1926. B. M. számú rendelet pedig még az 
eiőbb említett rendeletén túlmenően azt is kötelességévé teszi 
m rendőrhatóságnak, hogy az engedélyt kérő az említett Szö
vetkezet között a zenejogdij —  tehát kifejezetten magánjogi 
igény —  tekintetében felmerülő nézeteltérés esetén is közre
működjék.

Megállapítom, hogy az említett magánjogi követelések 
tekintetében az idézett rendeletben a rendőrhatóságokra ru
házott tevékenység és közreműködés nem közigazgatási ha
táskörbe eső feladat.

Ez okból a 168.809— 1924. és 128J582— 1026. B. M- sz, 
rendeletiket hatályon kivül helyezem.

Ez a rendelkezésem a törvényes jogszabályokban biz
tosított zenei jogdijnak, mint magánjogi igénynek magánjogi 
utón érvényesítését önkiént értetődőleg nem érinti.

Budapest, 1942. október hó 24-én.

dr. vitéz Kereszles-Fischer Ferenc sk.
m, kir belügyminiszter.

E rendelet az eddigi helyzetet olykép változtatja meg, 
hogy —  bár a szerzői jogdijak fizetése természetesen to
vábbra iis kötelező —  azonban az a gyakorlat, hogy a ze
nél tété si engedélyeket a rendőrség csak a jogdij befizetésé
nek igazolása után adja ki, megszűnik. A  jogdijat azonban 
meg kell fizetni.

l a n  l
Rels Jent

lá i i i .  moioroh elai
Szakszerű javítás :

1 Budapest, Mozsáru
Telefon: 118 938.

Hsa
12

kávéházit szállodai 
és vendéglői, minden

nemű fehérnemüek, flaneUtakarók nagy Választékban 
Petyán Adolf és Fia Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám



k á v é s o k  l a p j a

#,A kötött gazdálkodós gyakorlati 
kézikönyve1'

»A  kötött elemiszer gazdálkodás gyakorlati kézikönyve.”  
címen dr. Gámenczy Béla tajnácsjegyző, az Élelmiszerjegy- 
kozpont vezetője által, dr. Halász Árpád, a Fővárosi Közlöny 
szerkesztőjének, az Élelmiszerjagy-Központ h. vezetőjének 
közr emüdesevel összeállított es magyarázó jegyzetekkel el
látott könyv a napokban jelenik meg,

A  Wömyv nem az általában szokásos jogszabály felsoro
lásokat tartalmazza, hanem a kötött gazdálkodás úgyszólván 
minden kérdését világosan és könnyen áttekinthető formában 
foglalja össze' és _ugyanakkor_ minden kérdésnél teljes részle
teséggel ismerteti a jelenlegi szabályozás mellett a székes- 
fővárosnak mondhatni egyedülállóan kialakult eljárási gya
korlatát is.

Végül a könyv függelékében hozza, több érdekes klmu- 
tatáson 'kívül, a vonatkozó polgármesteri rendeleteket, a kü
lönböző kormányhatósági körrendeleteket és az Élelmiszer- 
jegy-KözpontnnJk a budapesti kereskedőkhöz, vendéglátó és 
egyéb feldolgozó iparosokhoz, vállalatokhoz gyárakhoz, stb., 
azok cukor; zsir; liszt; kenyér, rizs, tej, burgonya; tojás; 
szappan, petróleum és vásárlási könyv ellátási ügyeiben, 
valamint a jegyek, pótjegyek, váltójegyek és utalványok 
kezelése és elszámolása tárgyában intézett körleveleit.

Kétségtelen, hogy ez a könyv úgy a hatóságok, mint a 
vállalatok, kereskedők, iparüzők stb. és a nagyközönség ré
szére nagy mértékben fo g  Útmutatásul és segítségül szol
gálni.

A  Iklönyv ára: 15-—  Pengő.
Megrendelhető ,,A kötött élelmiszergazdálkodás gyakor

lati kézikönyve” című könyv kiadóhivatalánál, Budapest, 
IX., Lónyay ucca 37-b. III. ern. 1. sz. Tel.: 382— 202. vagy 
ipartostületünk irodájában.

Figyelem I ! Legtökéletesebb kártya- 
tisztitó Sz&voly kártyatlsztitó V á lla lt

nál.
Budapest, Vili., V a s -u . 15 a.

Vidékre pontosan szállítunk

H Í R E

Dr Szász Lajos az uj közellátásügyi miniszter.

iLossor.czi Lossonczy István, a közellátásügyi miniszté
rium vezetője, egészségügyi okokból lemondott és helyébe a 
Kormányzó Ur öfőméltósága dr. Szász Lajos v. pénzügymi
nisztériumi államtitkárt nevezte ki közellátásügyi miniszterré.

A  magyar közgazdasági élet, amely sajnálattal búcsú
zik Lossonczy Istvántól, megnyugvással veszi tudomásul dr.

HávíUázi is íbtumi afcwzök
fehér és színes kivitelben

SzUifttyömatas. Uectí afc&sz&U.
a legszebb mintákban 

, legelőnyösebben beszerezhetők
KOLLIN TESTVÉREK textilnagykereskedő cégnél

Budapest. V., Szt. István tér 5. 
Telefon: 1 -892-92.

Szász Lajos kinevezését, akinek) személyében hivatott, nagy- 
tudásu és tekintélyű vezetőit kapott a közelátásügyi minisz
térium.

Működése elé a legteljesebb bizalommal tekintünk.
I pár testületünk örömmel üdvözölte az uj közellátási

minisztert, aki iparunk helyzetét ic alaposan ismeri.
Moór Jenó' kamarai titkár nyugalomba vonult.

, Moór Jenő, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
titkára, a kézművesipari oszitály évtizedeikén át volt vezetője- 
kitöltvén szolgálati idejét, 1942. szeptember 1-ével nyuga
lomba vonult. A z érdemes kamarai tisztviselőt —  akinek 
nevéhez számos, a kisiparosságot érintő jogalkotás kezdemé
nyezése, előkészítése és kidolgozása fűződik, —  a kamara 
tisztviselői kara a napokban búcsúztatta. Moór Jenő műkö
dése folyamán a vendéglátó iparok —  közte1 a kávésipar 
ügyeinek referense volt és mindenkor nagy szeretettel támo
gatta iparunk ügyét.
Kolozsvárott életbeléptették a vajjegyeket.

Kolozsvárott életbeléptették a vajjegyrendszert. Minden
ki köteles a városba behozott, vagy az ott termelt vajat a 
vásárfelügyelőségnek átadni, hogy az kiossza a kiskereske
dők (között, A  kereskedők a kiutalt vajat csak jegy ellenében 
adhatják ki a fogyasztóközönségnek. Mindenekelőtt a hat 
hónap és három év közötti gyermekeket és ha a készletek 
megengedik, azokat a betegeket kell vajjal ellátni, akiknek 
részére a vaj fogyasztását hatósági orvos előírta. A  közön
ség többi része csak akkor kaphat vajat, ha a gyermekeket 
és betegeket már kielégítették.

Hungária borpince h e r d ó s  é s p a i a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k
Iro d a : B U D i P E I T ,  V., Z R I N Y I - u .  7.

Telefon: 181-214



KÁVÉSOK LAPJA6

Átköltözködtek a Közellátási Hivatal egyes főosztályai.
A  m. kir. Közellátási Hivatal felhívja az ügyfeleik: f i 

gyelmét arra, hogy a hivatal egyes főosztályai más helyisé
gekbe költöztek. A TI. és XI. főosztályok, amelyek eddig a 
II., Hunyayi János ut 1. szám alatt voltak elhelyezve most 
VII., Dohány ucca 40. szám alatt működnek telefon: 424-939 
és 428-7130. A  III. főosztály a Hunyadi János útról V., Szé
chenyi rakpart 6. szám alá költözött, telefon: 12ö-780_ es 
120-710. A  IV. főosztály a földmi vei ésiügyi minisztérium 
épületéből ni VII- Dohány ucca 40. szám alá költözött, tele
fon: 424-9139 és 428-730. A  többi főosztályok elhelyezésében 
változás nincsen,. azok régi helyükön folytatják működésüket. 
Kormánybiztos a fatermelési és szállítási ügyek élén.

A  földmivelésügyl miniszter az ország fászük®ég 1 eténeüc 
biztosítása érdekében a fatermelési és szállítási munkálatok 
előmozdítása, különösen pedig a gyors végrehajtást gátló 
eJkadályok elhárításai végett szükséges intézkedéseik: megtéte
lére dr. Foghtüy Miklós miniszteri osztálytanácsost az or
szág egész területére kiterjedő hatáskörrel miniszteri bizto
si hatáskörében, ai megbízásának tartamára, valamennyi m. 
kir. erdőigazigatóságot alája, rendelt.
Elkészültek a husjegyekv

Még Lossonczy István közellátási minszter bejelentette, 
hogy Budapesten bevezetik a husjegyket

Közöltélk) azt is, hogy a husjegyek bevezetésével egy- 
időben megszűnnek a hústalan napok. A  husiparoso'k ezzel 
kapcsolatb"in illetékes helyen előterjesztették azt a kíván
ságot, hogy a hústalan napok közül egyet-kettőt meg kel
lene hagyni, mert igv  könnyebb a melléktermékeik) feldolgo
zása, árusítása, továbbá a husjegyekikel kapcsolatos különböző 
teendőik elvégzése.

A  husjegyek bevezetésére már minden intézkedés meg
történt, a jegyek is készen vannak. Illetékes helyen most 
olyan irányú tárgyalások folynak, hogy a husel1 át ás egysé
gessé tétele érdekében a husjegyek bevezetése után Pest- 
környék húsellátását is Budapest székesfőváros vegye át. 
Mester- és segédvizsgák kölcsönös elismerése az európai 

államokban.
A  nemzetközi kézmüipniri központ római tanácskozásán 

elhatározták, hogy a jövőben az európai államok kölcsönö
sen elismerik a mester- és segédvizsgákat. A z  egyidejűleg 
hozott határozatok kimondták, hogy az európai országok a 
mester- és segédvisgá/k) tefkintetében. a német mintát veszik 
alapul. A  frankfurti kézműipari intézet megbízást kapott az 
európai államok mester- és segédképzésénefc tudományos 
feldolgozására.

Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicnmja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM üvegből, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár 
kizárólagos védj egy zett tulajdonát képezi és e néven csakis 
valódi áru hozható! forgalomba, jja  a vendég Unicumot kér, 
adjatok neki valódi TJnicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zwack üvegből, se más üvegből 

Kartársaink figyelmébe
'  ajánljuk W eiss János ujverbászi likór- és rumgyáros bor_ és 

szesznagykereskedőnek a Nemzetközi. Vásáron kiállított és 
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Kupicás borát, likőreit, 
Brandyját. Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbász: 
58. és. 78. sz. i

%
Fontos figyelmeztetés!

.'Saját* érdékükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár- 
hogy'valódi Geseier Altvater üvegből se adjanak 

másfcf mint ereafeti Gossler Altvatert, mert az eredeti Gessler 
A ltvater'1 az ellenőrzés során könnyen megkülönböztethető a 

nem valódi Gessler Altvatertől és igy felesleges kellemet- 
.lénségnek • feszi ki magát, aki mást ad valódi Gessler A lt
vater helyett

Ujj telefon: 426— 117.

Ifj. G rünw ald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon : 183 439. — Ü v eg  és  p o rc e llá n

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, VII., KAROLY KÖ R ÚT 9.

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

Telefon : 423 329. 423-343.

vegyitermékek gyára R,-T.
B idapest, X IV .  Cserei-u 14. 
Telefon : 2-966-86. 2-968-94

HEZÓGYÁH1 PEZSGŐGYÁR
VI',. Almássy utca 3. Telefon 423 594.—  C A S IN O  —  FOR-YOU

Berkevits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.

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

Kristály ásványos forrásvíz c*ak Szent Lukács védjeggyel eredeti
„  •—

A tn ik o c  í ú u m u ,  <t Gazdák Biztositő Szövetkezetére
Alapítása óta keresztény és magyar. Mindent biitosit.
Központi igazgatóság: Budapest, IX , Üllői-ut 1. Telefon : 187-870
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