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HE FELEDKEZZÉK MEG, H OGY
20-ig tartoznak a vigad,mi adóközösség tagjai 

: május havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.
Május 25-ig be kelj adni a személyzeti kereseti adóra 

I vonatkozó illetményjegyzékeket és befizetendő a személyzet 
| illetményeiből levont kereseti-, külön-, rokkantellátási, és 
). hadfelszerelési adó.

Május 27-én (csütörtökön) d. u. 1 órakor elöljáróság! 
ülés az ipartestület tanácstermében.

Június 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér máso- 
I dik részlete.

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

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

testület irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kfávémérések (espressók), 
penziók, kifőzésdk korcsmák üzem. és árkorlátozásai)

Ára: 3-50 P.

Június 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben nem 
levő, nem átalanyozott (kávéháziak vigalmi adója.

Június 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
.umus havi forgalmi és íényüzési adóátalányukat.

Megihivő.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi Május hó 27-én (csütörtökön) d. u. t 
órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
.art, melyre a i elöljáróság t. tagjait meghívja. 

Budapest, 1943. május 15.
Or. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s k

főjegyző e|-ök

A Vendéglátóipari Korlátozások p pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek,) 

Ára: 3.— pengő.

Megjelent a Vendéglátóipari Korlátozások II, pótléka
(tartalmazza az egységes vendéglátóipari árakat 

szabályozó 14.000— 1943, K. M. sz, rendeletet.) 
az időközben kiadott módosításokkal és magyarázatokkal 

* együtt.
Ára: 4.— pengő.

A Vcndéglútóipari Korlátozások és pótlékai toapha. 
ttók a testület-, irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P.

üz egységesített eslólc lityid 
ismertetése

A m. kir. minisztérium 2100— 1343. M. E, szám alatt 
rendeletét 'adott ki az egységes állami pótadóról.

Az uj rendelet lényeges egyszerűsítést hoz az adóköz- 
tgazgatas tekintetében és ezzel nem csak a kivető hatóságok 
munkáját könnyíti meg, hanem az adófizetőknek is nagy 
előnyt jelent.

Eddig tudvalevőleg az volt a helyzet, hogy 'az állami 
egyenes adók, nevezetesen .a földadó, házadó, általános kere- 
iseti, az alkaanazotti kereseti adó és különadó, a kincstári 
pótlék, a társulati adó, a tantiem adó, társulati vagyonadó, 
jövedelem- és vagyonadó és külön jövedelmi adó és beiuhá- 
zási pótlék után a fennálló rendelkezések Szerint vetették 
ki a rokkantellátási adót, n; nyilvános betegápolási és gyer
mekgondozási pótadót:, a nép- és családvédelmi pótadót, a 
kincstári pótlékot, a rendkívüli pótlékokat és a hadfelszere
lési adók Ezek egyrészéről az adózó már 'a fizetési megha
gyásból, értesült, másilki részéről csak az alapadók előírása 
gtán az adókivetésből szerzett tudomást.

A most megjelenít rendelet egyszerűsíti az államot meg
illető póladók'at és ezzel lehetővé teszi, hogy a,z adózók az 
alapadókra vonatkozó fizetési meghagyásból maguk is meg
állapíthassák összegszerűen, mennyit kell összesen az állam.
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nak fizetniük. A jövőben tehátl a' rokkantellátás! adók. a 
nyilvános betegápolási ós gyermekgondozási pótadó, a nép
én családvédelmi pótadó, rendkívüli pótlékok, a különadó, a 
kincstári pótlékok és a hadfelszerelési adó helyett minden 
adónem után csupán egy tételben állami pótadó kerül kive
tésre, ami magában foglalja az említett, és most megszün
tetett állami adókon, pótadókon éti pótlíékokon felül a légitá
madások kár tahi nit ám alap javára kirovandó kártalanítási 
hozzájárulást is.

Azokat a mentességeiket és kedvezményeket, amelyek a 
megszűnő adókról, pótlékokró szóló törvények és rendetetek
re tartoznak, a kulcs megállapításánál teljen mértékben fi
gyelembe vették.

A bevezetett egységes áilia.mi pótadó nem jelent adó
emelést, csak kisebb kikerekitések történtek iv kedvezmények 
megkönnyítése céljából, hol felfelé, hol lefelé.

Azok a pótadók és érdek képviseleti illetékek, amelyek 
az önkormányzatokat, tehát a vármegyét, községeket, vá
rosokat, kamarákat és egyházakat illetik, továbbra is megma
radnak, Ezek összevonására, értesülésünk szerint, a közel
jövőben újabb intézkedés történik.

A rendelet értelmében az általános kereseti adó után 
alkalmazandó kulcs:

A ) Ideiglenes adómentesség esetében 50 százalékos.
B) Azoknál az adózóiknál, akiknél az általános kereseti 

adóalap az 500 pengőt, tételes adót fizetőknél pedig az 
1940:XX1I. te. 21, §-a alapján a kivetett adó összege a 25 
pengőt nem éri el;

5 százalékos általános kereseti adókulcs esetében 80
százalék;

Családi sőrl
0.7 IHmws é l
1‘ a literes palackokban.

Sfibáoyal Polgári Serffizde
g y á r tm á n y a i

S a lg ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A legmodawjebb berendezés. Mosás lágyított vizhen 
VI , Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolcálás
Olcsó árak Telefon: 116-286

6 százalékos általános kereseti aídókulcK esetében 70 
százalék:

7 százalékos általános kereseti adókulcs esetében 64 
százalék;

Egyéb adózóknál;
5 százalékos általános kereseti adókulcs esetén 125 

százalék;
|6 százalékos általános kereseti adókulcs esetén 110 

százalék;
7 százalékos általános kereseti adókulcs esetében 80 

százalék;
Amennyiben a pénzügyminiszter ezektől a százalékoktól 

eltérő általános kereseti adókulcsot eugedéllyez, az általános 
kereiseti adó után járó állami pótadó mértékét külön rendé, 
tettel állapítja meg.

A  jövedelemadó után alkalmazandó kulcs 110 százalékos.
A IV. járadékosztályba soroztt hadirokkantak, tűzhar

cosok és tüzkereeztesek a felsorolt százalékoknál 5-tel, az 
I.. II. és III- járadékosztályba sorozott hudirokkalntak, va
lamint a hadiözvegyek és hadiárvák 10-zel kisebb százalé
kú pótadó fizetnek?.

A  rendelet részletesen megállapítja az alkalmazottak ál
tal fizetendő állami pótadó tételeit is.

Iz  alkalmazottak kereseti adója
A m. kir. kormány 2100— 1943. M. E, számú rendelele 

a különböző állami adók után kivethető különadókat, pótlé
kokat és pótadókat megszünteti és helyettük egységes álla
mi pótadót állapit ‘meg

A rendelkezés szerint minden munkaadó, akt az alkal
mazottak illetményei után járó alkalmazottaik kerecsen adó
jának levonására és beszolgáltat ácsára van kötelezve1, az al
kalmazottak kereseti adójával együtt és egyidejűleg az aláb
bi állami pótadót is köteles levonni és beszolgáltatni.

Az alkalmazottak által fizetendő állami pótadó tételei a 
következők1:

A heti tételek,
1, Ha a jövedelem hetenként 20 pengőt meghalad: 

Magánalkalmazottak
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állami pótadó összege

P P p
2 0 25 0 . 0 1 0.-03 0.05
25 30 0 . 0 2 0.04 0.06
30 35 0.24 0.26 0.28
35 40 0.30 0.32 0.40
40 45 0.36 0.38 0.40
45 50 0.48 0.50 0-52
50 55 0.00 0.62 0.64
55 60 0.72 0.74 0.76
60 65 0-84 0.86 0.88
65 70 0.96 0.98 1  —
70 75 1.08 1.10 1.12
75 80 1.75 1.77 1.79
80 85 1.93 1.95 1.97
85 90 2.10 2.12 2.14
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G y á rija : Papp András Erőtápszerüzetn
Budapest, III., Hévizi-ut 4/6.
Telefon: 362 782, 163-011.
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állami pótadó összege
P P P

90 95 2-33 2.35 2.37
95 100 2.57 2.59 2.61

100 105 2-80 2.82 2.84
105 110 3-15 3.17 3.19
110 115 3-49 3,51 3.53
115 120 3-84 3,89 3.95
120 125 4-07 4-12 4.18
125 130 '5,52 5.57 5.63
130 135 5.97 6.02 6.08
135 140 6.32 6.37 6-43
140 145 0-66 6.71 6.77
145 150 7.01 7.06 7.12
150 100 9-13 9.24 9.35
100 170 10.30 10.40 10.50
170 180 11-40 11.50 11.60
180 190 12.80 13.— 13.20
190 200 1420 14.40 14.60
200 210 15.70 15.90 16.10
210 220 17-10 17.30 17.50
220 230 18.50 18.80 19-10
230 240 19-90 20-20 20.50
240 250 21.40 21.70 22.—

_ Heti 250 pengőt magh'ala’dó kereset után az állami pót. 
adó kulcsa százalékosan van megállapítva még pedig heti 
250—750 P-ig a fenti 3 csoportnak 'megfelelően 285, 289. 293 
százalék, heti 750 P-n felül pedig a százalékos pótlék foko
zatosan emelkedik.

Billüsüil, m n
kártyaasztal. szék, asztal, alpakka üvegáru stb.

Frisd, Király u.
j Kölcsönzés I Kölcsönzés

V «n d A | l6 a 6 k . k ávéh iatn la  jd o n ö s o k , Terraszaik 
kivilágítására vegyék e m. kir. Honvédelmi Miniszter 

104.737tEln. 35 — 941, sz. rend, eng. szabadalmazott

D D y  p n <É LÉG OLTALMI
31 W  15  1 1  IRfiPYFÉMYBURfiT

Ára: drb-ként 3.50 P. Kapható: Gerö Sándor, 
műszaki nagyk.-nél, Bpest, VI., Ó-u. 21. 

Tel.: 3-85-172.

A havi tételek.
2. Ha a jövedelem havonként 80.— meghalad.

Mngánalkailmazottak.
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állami pótadó összege
P P P

80 100 0-04 0-15 0.26
100 120 0-06 0.17 0.28
120 140 0.96 1.07 1.18
140 160 1.20 1.31 1.42
160 180 1.44 1.55 1.66
180 200 1.92 2.03 2.14
200 220 2.40 2.51 2.62
220 240 2.88 2.99 0.10
240 260 3-36 3.47 3.58
200 280 3.84 3.95 4.06
280 300 4-32 4.43 4.54
300 320 7— 7.10 7.20
320 340 7.70 7.80 7.90
340 360 8.40 8-50 8.60
360 380 9.10 9.20 9.30
380 400 10-20 10-30 10.40
400 420 11.20 11.30 1.1.40
420 440 12-30 12.40 12.50
440 460 13.30 13.40 13-50
460 480 14-40 14.60 14.80
480 500 15.40 15.60 15-80
500 520 21-60 21.80 22.—
520 540 23— 23.20 23.40
540 560 2440 24.60 24.80
5,00 580 25.80 26 — 26.20
580 600 27-60 27.80 28.—
600 640 3710 37.50 37.90
640 680 39.90 4030 40.70
680 720 45.60 46.— 46.40
720 760 51-50 52— 52.70
760 800 57— 57.70 ■58.40
800 840 62-70 63.60 64.50
840 880 68.40 69.30 70-20
880 920 74.10 75.20 76.30
920 960 79.80 80.90 82—
900 1000 85.50 86-60 87.70

Havi 1000 pengőt meghaladó kereset után 
ló kulcsa százalékosan van megállapítva, n

az
még

állami
pedig

pót
haviJldO W«-UHIW>.U,,H11 -UH --- O....  I.......- --- (' ‘

1000—3000 pengőig, a fenti 3 csoportnak megfelelően 285. 
289. 293 százalék. Havi (31000 pengőn felüli ni százalékos pót
lékok fokozatosan emelkednek.

A rendelet az alkalmazottak kereseti adója utáni pót
lék tekintetében 1943’. juniue hó első napjával lép éleibe,

GERBEAUD GERBEAUD GERBEAUD
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d é e k d  ft■aí&tk&'ű'tak
■«cC c.'<a«Bg«wiawaMsagsaai»^^

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

konzervek
tehát az uj pótlékokat a június 1 után végződő első heti 
munkabérfizetéssei kapcsolatban kell levonásba hozni. — A 
befizetés úgy mint 'eddig, minden hó 25-ig esedékes.

Ennélfogva ez időponttól kezdve csak a személyzeti kere
seti adót és az uj adópótlékot kell az alkalmazottak fizeté
séből levonni, a különadó, rokkantadó, hadfelszerelési adót 
többé nem kell levonni. \ 7i OTI járulék levonása változatla
nul kötelező'! Az I-, III. III. és IV, járaidékosztályu hadirok
kantságot, hadiözvegységet, hadiárvaságot., tűzharcos és tüz- 
keresztes minőséget igazoló igazolványoknak a községi elöl
járóság által hitelesített másolatát az alkalmazott a munka
adónak tartozik átadni. Az adókedvezmény csupán az illet
ményeknek az igazolvány átadásának követő első kifizetésé
től kezdve jár. A munkaadó köteles az alkalmazottak illeték
jegyzékének jegyzet hasábjában a kedvezményben részesülő 
alkalmazottakra nézve feltüntetni az igazolványt kiállító ha- 
tóeágot és azt. hogy az igazolvány másolatát a községi elöl
járóság (városi adóhvatal) mikor, mely szám alatt hitelesí
tette.

Ipcari ügyek
Körlevelek:
Legutóbbi közlésünk óta ipa rtestületünk elnöksége a 

következő körleveleket bocsátotta ki:
9. sz- körlevél: Tejtil'alom módosítása 'Söráraik) feleme

lése1. Árrendezés.
10. sz. körlevél: Játékdijak megállapítása-
11. sz. körlevél: .,Va;ódi tejeskávé újra kapható’1 plaká

tok bevonása.
12. sz- körlevél: 14 0001943 K. M. sz rendelet végrehaj

tása.' Szeszes italok kalkulációja. Ásványvizek

* U S Z t l Í h O @ á r
WS)

Intés félállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egér és pat 
kény elleni karbantartását-

Woni€h féf^slrtd wáSSaíafc
B u d a p e s t ,  ! ¥ . ,  K i r á l y i  P á f - u ,  1 3  b .  

le ’ : 189 535.

Rossz a gyomra ?

Dr. Howtia fy S M n v
fogyasztói ára. Konyha, és hulladékcsontoto 
összegyűjtése.

13. sz- körlevél: Tejtilalom betartása.
Az idei liba és kacsa fogyasztásának korlátozása.

A m. kir. kózelláttáeügyi miniszter 104-750— 1943. K. M: 
számú rendeletével elrendelte, hogy 1943- szeptember hó 15. 
napjáig idei keltetésü libát és kacsát fogyasztásra levágni 

I nem szabad. A tilalom nem vonatkozik a kényszervágás ese
tére, az eleként levágott libát, vagy kacsát; azonban forga
lomba hozni nem szabad, azt a tenyésztő csak saját háztar
tásában használhatja fel,
A belföldi termésű bor állami ellenőrzőjeggyel való ellátása-

A belföldi termésű bor minőségének és származásának 
tanúsítása céjából a földmivelémgyi miniszter mind a bel
földi, mind a vámlkülföldrö irányuló forgalomban állami el
lenőrzőjegy használatát engedélyezheti palackban forgalomba 
kerülő borra.

Az állami ellenőrzőjegy használata kötelező;
a) a tokaji vagy tokajhegyaljai Szamorodni, máslás, 

asszu és eiisentia elnevezés alatt akár belföldön, akár vám- 
külföldön palackban forgalomba hozott borra,

A vonatkozó rendelkezés a Budapesti Közlöny 1943. évi 
április 11-én megjelent számában küzöltetett.
Irányfények alkalmazása a légoltalmi elsötétítés ideje alatt.

A Légvédelmi Parancsnokságtól nyert értesülés szerint 
a vendéglők (Ikávéházalt) kertihelyiségei — a légvédelmi el- 
sötétités Ideje alatt — az úgynevezett irányfények alkalma
zásával megvilágíthatok.

Nyomatékosan fölhívjuk ezzel kapcsolatban Kartársain
kat, hogy 'az elsötétítés alatt szigorúan tartsák be az előirt 
rendeleteket. Az elsötétilést a H. M- rendelet által engedélye
zett irányfénylámpákkal hajtsák végre és ne papírzacskókat 
Vagy színes lampiónolklat használjanak erre a célra A légvé
delmi parancsnokság a legszigorúbban fog eljárni azokkal 
szemben, akik az elsötétiiési rendeltedet megszegik-

! kismenm?^égI3 k ivé  '
szakszerű pörkölését is vállaljaKzurillsi  ̂ 6vnti kávékereskedő

Bp. ÍV,,  Ferenc József rkpf 3. Telefon: 300-571. 
Hivásra érte küld,- házhoz szállít

„ ü ú & k  m é g  e g y

h o r d ó s  é s  p a l 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 A P E S T *  Z R I N V I - u .  7.

Telefon: 181-214
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j ó  b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
forgalomba hoz?a : Erde|yrészi fürdők Szövetsége bpesti kirendeltsége 
Budapest, Vili., Rőkk Szilárd-utca J. Telefon: 130-840. Házhoz szállítjuk BORSZÉKI B Q K V I Z !
A m. hír. közellátásügyi miniszter 26.500—1943. K: M; sz: 

rendeleté a ponty legmagasabb termelői., nagybani (vi
szonteladói.) és fogyasztói árának megállapításáról szó
ló 98.100— 1942. K. M. számú rendelet kiegészítése tár. 
gyában:
A 9280— 1941. M. E. számú rendelet 1, §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján «, következőket rendelem:
1- §• A ponty legmagasabb termelői-, nagybani (viszont

eladói-) és fogyasztói árának megállapításáról szóló 98.100— 
1342. K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny
1942. évi szeptember hó 24._i 216. számában) 1. §-ába!n az
1943. április 1. —  1943. április 30. közötti időre megállapí
tott árák1 — a szóbanforgó rendelet cnszes többi rendelkezé
sével együtt — 1943. évi április hó 30-a után Is érvényben 
maradnak-

2. §• Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi április hó SD-án.

A miniszter helyett: 
dr. Jakabffy Károly s. k. 

államtitkár.
A borárak megállapitása.

A Közellátásügyi miniszter a termelői borárak emelke
désére való tekintettel a kereskedői és vendéglátóipari leg
magasabb árak kiszámításánál figyelembe veendő alapárak 
legmagasabb, uj összegét hl-Maligand-fokonlként az alábbiak
ban állapította, meg:

I. közönséges (kommersz) borok 15 P, II. móri, egri, 
Somlyói, balatonfüredi, villányi, tekei, szeretfalvi és szász- 
lek&ncei borok 18 P, III. soproni, neszmélyi, mecseki, bala- 
tonmeliéki, szerednyei, nagyszőllősi, nagymuzsalyi, szekszár
di, abasári, domosziói, visontai, verpeléti, marka,zi. deibrői; 
szilágysomlyói és nyárádsz.eredai borok 17 P- IV. A cseme
gebor legmagasabb alapárát literenkint 4.26 P, az ürniös- 
(vei-mouth) bor legmagasabb alapárát pedig literenként 4-46 
pengőben állapította meg. (1943. március 27.)
Mennyi idő alatt kell bejelenteni az alkalmazottakat az 

OTI-ba?
A belépő alkalmazottakat az e célra szolgáló bejelentő- 

lapon legkésőbb nyolc napon beiül kell a munkaadónak be
jelenteni a területileg illetékes OTI-nál. Az ilyen bejelentő- 
’apok az OTI-nál. vagy a postahivatalokban, illetve a do
hányárudákban szerezhetők be. A bejelentőlap minden egyes 
rovatát pontosan ki kell tölteni, mert ’a. pótlás miatt szüksé
gessé váló helyszíni eljárás Iköltségeit a munkaadóra há
rítja át az OTI.
Katonai szolgálat és társadalombiztosítási kötelezettség.

A társadalombiztosítást rendelkezések értelmében a ka
tonai szolgálatra való bevonulásnak a biztosiási kötelezett, 
ség szempontjából a munkaviszony megszűnésével azonos ha
tálya van. Az olyan személy tehát, aki katonai szolgálatot 
teljesít, akkor sincsen biztosításra kötelezve, ha munkaviszo
nyát a munkaadó fenntartotta és! munkaadójától katonai 
szolgálata alatt javadalmazást élvez.

Az olyan katonai szolgálatot teljesítő egyén, aki sza
badsága alatt vagy szabadidejében saját elhatározásából pol.

K o n y h a r u h á k ,
törülközők* lepedő. fe!mosóruhák stb. n e m

műrostos, rendkívül olcsón t
W eisz, Paulay Éde u. 58. udvarban jobbra.

gári foglalkozást folytat, polgári foglalkozása ala.pján biz
tosításra van kötelezve. A különben érvényes kivetések (pl- 
a javadalmazási határt meghaladó összegű fizetés) azonban 
ebben az esetben de érvényesek. Ilyen esetekben a napibér. 
osztályba valló sorolást úgy kell elvégezni, hogy a bérfize
tési héten, illetőleg hónapban elért keresetet hattal, illetőleg 
.26.el elosztjuk. Erre azért van szükség, mert az ilyen sze
mélyek rendszerint nem dolgoznak a hét minden munkanap
ján. Az az iparos, aki ilyen személyt 'a. Társadalombiztosító 
Intézetnél bejelent, al befizetési jegyzélkl jegyzékrovatában 
jegyezze meg, hogy „katonai szolgálata a’iatt folytatja ezen 
polgári foglalkozást!1*- Ezek a szempontok mind az OTI, 
mind pedig a MABI tagokra érvényesek.

Előljárósági ülés.
Felhívjuk előljárósági tagjaink figyelmét, hogy testüle

tünk elöljárósága f. évi május hó 27-én (csütörtökön), déli 
1 órakor tartja május havi ülését. Kérjük az elöljáróság és 
számvizsgáló bizottság tagjait, hogy az ülésen minél nnígyobb 
számban vegyenek részt.
Tagértekezlet.

Ipartestüeltünk elnöksége f. é. május 17-én, hétfőn dél
előtt 11 órakor tagértekezleteit tart, amelyen fontos és sür
gős ügyek kerülnek megbeszélésre.
Az üdülő- és nyaraló közönség élelmiszerellátása.

A hivatalos lap közli a köze,látásügyi miniszter rendele
tét a. gyógyulást kereső, üdülő és nyaraló közönség élelmi
szerellátásának szabályozása tárgyában. A rendelet megálla
pítja: az, aki állandó lakhelyétől gyógyulás, üdülés vagy
nyaralás céljából három napot meghaladó időtartamra eltá
vozik, üdülése helyén ., jegy ellenében kiszolgáltatandó élel
miszereket csak az üdülők részére kiállított és rendszeresített 
közellátási igazolvány alapján szerezheti be. Az igazolványt 
az állandó lakóhely szerint illetékes községi elöljáróság vagy 
a polgármester adja ki. Az igazolványon aiz érkezés és eltá
vozás napját az üdülő helyén illetékes (községi elöljáróság 
vagy a polgármester tünteti fel és a megérkezés feltünteté
sével egyidejűleg az állandó lakhely hatósága által kiadott 
élei miszer jegyek fejrovatát s ezeknek az üdülés tartama 
alatt esedékes szelvényeit felülbélyegzi.

D R A B E X  F E St Í N C
oki. gépészmérnök gépgyáré -

Budapest, Vili, Bóficay János ácsa szám.
S z á l l í t :  Hiilőgéposztály telelőn: 130—881.
Linda hStőOáppol felszerelt elektromos, automatikus szekrénye* 

két, vitrineket, fagylalt gyártó és konzerváló berendezése
ket. önműködő spschtlizókat, hűtőkamrákat stb-

Gschler ás ftühns habverő, cukrász* és csokoládéipari gépeket
Ssbastian Wsnz elektromos automatikus cukrász* és péksütö* 

kemencéket.
BeilSr dagasztógépeket.
Torra automatikus edénymoaögatógépeket stb. stb.

Kárjen díjmentes árajánlatot! önműködő edcnymoaogató
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Husjegy Kolozsvárott és Pécsett.
A közel',átáo biztosítása és a rendelkezésre álló készle

tek igazságos elosztása érdekében április hó 1-én Kolozsvá
rott is életbelépték zsir- és husjgyek- Az első fejad gok a 
következők: zsírból a fejadag hetenként és személyenként 10 
deka, nehéz tesaimunkánok részére 15 deka. Sertészsír és 
sertéshús ellátásban nem részesülnek az orthodox izraelita 
hitf&lekezethez tartozók. Ugyancsak most törtéit; intézkedés 
a husjegyrendiszer életbeléptetésére Pécoett. A husjegyrend- 
szer ebben a városban április 10—1‘2-ikc után léptet életbei, 
miután addig eltart az adminisztráció előkészítése. Uj ren
delkezés az is, hogy szalonnát ezentúl szintén jegyre adnak 
Pécsett.
Mit vihetünk engedély nélkül a vasúton?

Lisztet, zsírt, tojást, libát, kacsát, csak szállítási enge
déllyel lehet szállítani. Személyen szükségletünknek megfe
lelő mennyiségű élelmiszert azonban vihetünk magunkkal a 
vasúton. Engedély nélkül vihetünk egész kenyeret, továbbá 
egy darab pulykát, két daraib tyúkot, vagy négy darab csir
két. A vasúti állomásokon el’enőrailk az utasok csomagjait
Megfelelő állást keres:

Külföldet in járt, több nyelvet beszélő, a vendéglátóipari 
szakma minden ágában jártassággal biró, intelligens, őske
resztény volt nagyszállodás, fürdőig izgató, m- gyar-némeit 
könyvelő-levélező stb. OTI, MABI, adó és bárminő hivatalos 
ügyek e intézését, napokra, órákra is vállalom. Dr. Kolacs- 
kovsky Félix, Budapest, Arénái ut 54- .,z.

és a nem szállítható élelmiszereket elkobozzák. Ha pedig a 
táncolás, vagy Üzletszerűség gyanúja forog fenn, a, büntető 
eljárást Is megindítják.

Kartársnink figyelmébe
ajánljuk Weiss János ujverbászi likőr- és rumgyáros bor. és 
szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított es 
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Kupicás borát, likőrét, 
Brandyját Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbász: 
58. és 78. sz.

Fontos figyelmeztetés!
Saját érdekükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár. 

sakat, hogy valódi Gessler Altvater üvegből se adjanak 
mást, mhvt eredeti Gossler Altvatert, mert az eredeti Gessler 
Altvater az ellenőrzés során könnyen megkülönböztethető a 

nem valódi Gessler Altvatertől és Így felesleges kellemet, 
lensógnok teszi ki magát, aki mást ad valódi Gessler Alt. 
vater helyett.

Uj telefon: 426— 117.

Efl. d rin w a fd  Mór
Pcsiftűirsc i ó s s e í  rakpar t  6 .

Telefon: 183-439- — Ü v e g  é s  p o r e e l l é n

1 NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST VII., KAROLY KÖRÚT 9 .

Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u, in.: borszivattyuk, 
szürögepek, palackok, puraladugók.címkék stb. 

Telefon : 423-329. 423-3Ó3.

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Meggyes István,

Nyomta: lToffmann és Társa könyvnyomdáid 
Budapest, VII., Kaainczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

jm iU te f o t ó i t ,  y>Mioii,on & Gazdák Biztosító Szövetkezetére
Alapítása éta kerssztány és magyar. Mindent biztosit.
Közpcnti igazgatóság : Budapest, IX., Üllői-ut 1. Telefon : 187-870.
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