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E m l é k e z t e t ő Augusztus Ö-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő, ne'm átalányozoft kávéházak vigalmi adója.

Augusztus 10-ig fizetik az adóközösség tagjai forgalmi 
adóátaí&nyukat.

NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .
Julius 20-ig a vigrjlmi adóközceség tagjai tartoznak 

megfizetni julius havi vigalmi adóátalányukat.
Julius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le

vont kereseti és pó'tadó.
Julius 31-ig be kell adni az Értelmiségi Munkanélküliség 

Kormánybiztosánál az 1943. junius 30-ig terjedő (I. félévi 
állapot szerinti) értelmiségi bejelentéseket.

Augusztus 5-ig megfizetendő a III- negyedévi üzletbér 
első részlete.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.
A  kávéslpurl mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar- 

testület Irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espressók), 
penziók, ktfőzésók korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Ára: 3-50 P.

IJJ rendelkezések, uj 
kötelezettségek

A legutóbbi napok folyamán uj rendelkezések és uj kötö- 
Jiezettségek egész sora lépett éleltbe.

Nem akarunk részletesem foglalkozni azokkal a rendele-. 
tetk'kel, amelyek anyagaink bszelrzését teszik költségesebbé, 
e terhek áthárítása iránt a melgfeMő lépéseket rögtön 
megtettük. Ennek elbírálása máris1 folyamatban van és az 
üledékes hatóság döntése rövidesen meg fog jelenni.

Azokra a kötelezettségeikre akarunk most o.-ak röviden 
kiterjeszkedni, amelyeket ipartolstületünk vezetősége már 
körleveleiben ismertetett a kartársukkal, de amelyekre külön 
is fel akarjuk hivni az érdkíkeflltek figyelmét.

Az első ilyen rendelet a munkabé remei étiekre vonatkozó, 
amelyet természetesen mindenki végre! is hajtott- Ezeknél 
csak arra kívánjuk kartiársainkát figyelmeztetni, hogy a ren
deletben előirt bérek és bénkiszámitások az egész vonalon 
kötelező' jellegűek, azokhoz mindelnki tartozik alkalmzakodní. 
Az előirt béreknél sem kevesebbet, de többet sem szabad 
fizetni. A maximum a junius 30-án fizetőit bér alapján 'ki
számított 77% +  50%. Aki ennél többet, fizet, kihágást kö
vét el akkor is. ha arra, hivatkozik, hogy olcsóbban nem tu
dott alkalmazottat kapni

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

Ára: 3.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások II- pótléka
(tartalmazza az egységes vendéglátóipari árakat 

ezabályozó 14-000— 1943. K- M. sz. rendeletét.) 
az időközben kiadott módosításokkal és magyarázatokkal

együtt.
Ára: 4 — pengő.

A Vendéglátóipar! Korlátozások éfl pótlékei kapha
tók a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-________

A másik ilyen rendelkezés más természetű, a háborús 
idők következtében szükségeissé vált: légoltalmi rendelkezés, 
a tömegekét befogadó helyiségek óvóhelyeinek, illetőleg ezzel 
kapcsolatos intézkedéseknek ügye. A kiadott körlevél bősége1,  
sem körülírja a szükséges intézkedéseket, itt csak arra figyel
meztetjük kartársainkat, hogy az abban foglaltakat szívleljék 
meg.

A harmadik kérdés: a számolólapok illetékének
ügye. Tudjuk és érezzük, hogy ez igen súlyos teher Írsz a 
vendéglátó iparoknak. A testületek mindent elkövettek, hogy 
a rendelet sérelmes intézkedései megváltoztassanak. Sajnos, 
arról keleti meggyőződnünk, hogy érnél jelen pillanatban mód 
nincsen. így hát lel kell nyelnünk a) kaséra pirulát. Ezek; 
után gondosan ügyeljenek kartácsaink arra, hogy a fizetési 
szolgálatot ellátó alkalmazottaik a| rendelkezéseket pontosan 
hajtsák végre és az ©lőirt illetékekéit pontosan rójják le, iile-
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tőleg íi beszerzendő okmánybélyegeket a számlálólafpokra ra
gasszák fel és a fizetés után értéklelenitsék, illetőleg semmi
sítsék mag, Ez annál fontosabb, mert az illetékek pontos le
rovásáért nemcsak anyagilag felelős a vállalkozó, de a meg
indított kihágáei dl járás során italmérési engedélyét iis ve
szélyezteti !

Reszeld az llkiijabb 
megállapításáról

A Budapesti Közlöny junius 27-iki száma közli a m, kir. 
minsztérium 3450— 1943. M, E. számú rendetekét az állandó 
összegű illetékeik újabb megállapításáról, az üledékekre vonat
kozó egye® jogszabályiak kiegészítéséről és módosításáról, 
mely juliue 1-én lepett érvénybe,

A rendelet újra szabályoz mindenféle okirat, bizonyít
vány, (szerződés, bizonyítvány másolat stb. után lerovandó 
illetéket, valamint a törvénykezés illetékét is. Miután azonbaln 
kartársainkat elsek közve,lenül nem érintik, mi szószerinti 
szövegében csak a rendeletnek azokat a; szakaszait közöljük 
m  alábbiakban, amelyekre kartársainknaik a mindennapi 
gyakorlatba feltétlenül (szüksége van.

9. §• (1) Az olyan bizonyítvány, almelybetn bíróság, álla. 
mi, törvényhatósági, községi vagy egyházi hatóság, hivatal, 
vagy hivatalos személy, kamara), ipartársulat éo hasonló cé
lú, törvény alapján szervezett testület lényeket, személyes 
vagy tárgyi tulajdonságokat, körülményeket, értékeket, stb, 
bizonyit vagy tanusit, 2 pengő illeték alá esnek.

Családi s5r
0,7 lileaesés
l 1̂  ftfwwas palackodban.

BSbánpl Polgári Ssriizde

Salg6 g ő zm osó g yár
és fehémemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
V I, Vörösmarty uccci 54, — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-236

10. §.. (1) A cseléd, iparossegéd részére a cseléd, vagy 
ipartörvény vagy mán törvény szerint az arra mindéit ható
ság által kiállított munkakönyv vagy egyéb bizonyítvány 
könyvetnkint és bizonyitványonkint. 1 pengő illeték alá, esik,

(2) Ugyanilyen illő:ck alá esik a felsorollak részér© hi
vatalosan vagy a: munkadó által kiállított szolgálati és ma. 
gaviseleti bizonyítvány.

20. §■ (1) Hivatalod iratról, könyvből és, feljegyzésből, 
akár hivatalosan őrzött magánokiratról készült akár teljes, 
akár kivonatos másolat ivenként 3 pengő illeték alá esik.

2S. §, Az üzleti könyvnek és szabadivnek,
az iparostanuló szerződésének megállapított illetékí'élelei 

továbbra is hatályban maradnak.
46. §. (1) A közigazgatási beadványi illeték alá eső be. 

advány első példányának első ive 3 pangó illeték alá esdk,
((2) A beadvány első példányának második és többi ivé

re. valamint a beadvány második ée többi példányára 2 p:tngő 
illetéket kell leróni.

47, §. (1) A közigazgatási hatóság, hivatal, vaigy ezeket 
képviselő hivatalos személy által készített jegyzőkönyv, ha 
beadványt 'helyettesit, a beadványai egyenlő elbánád alá dsik.

(2) Mád jegyzőkönyv után, amennyiben az illetékekre vo
natkozó addigi jogszabályok szerint közigazgatási jegyző- 
könyvi illeték alá esik, jegyzőkönyvi illeték f  tjében ivenkint 
3 pengőt kell leróni. De ha a jegyzőkönyv két magánfél vitás 
ügyére vonatkozik, és a vita tárgyának értéke 200 petngöt 
meg nem halad, a jegyzőkönyvi illeték ivenkint 1 pengő, ha 
pedig a. vita tárgyának értéke 200 pengőnél több, de 500 
pengőt meg neim halad, a jegyzőkönyvi illeték ivenkint 2 
pengő.

48- §. (1) A beadvány fdlzeténök ille téke 50 fillér.
(2) A mellékleti illeték minden egyes melléklet után 

ivenkint 50 fillér.
50. i§, (2) Iparról lemondást bejelentő beadvány illetéke 

1 pengő.
12. (1) Valamely alsóbbfoku hatóság intézkedése vatgy 

rendelete etilen a felsőbb hatósághoz intézett f  dfolyamodás 
továbbá a jövedéki büntető eljárásban benyújtott kegyelmi 
folyamodvány 6 pengő illették alá esik- Ha pedig a másodfo- 
lyaznodácu hatóság olyan határozata ellen nyújtanak be fel- 
folyamodás,, amely az eüsőfolyamodásu hatóság határozatát: 
helybenhagyta, az illeték 12 pengő.

SÍ. §• (3) Az iparigazolvány, illetőiéig iparengedély
a) Budapesten .................................................  8,— P
b) 100-000 lelket meghaladó népességű más

városban vagy közdégban .......................... 5.— P
c) 5.000—100,000ig terjedő népességű város

ban vagy kőzdégbein .....................................  3.— P
d) egyéb helyen ................................................. 2—  P

illeték alá esik.
4, A vállakózáshoz vagy korese'tüzédhez — az iparenge

délyen kívül — megkívánt hatósági engedély, vagy jogosít
vány (p, o. italmérési engedély, kocsmának, vendéglőnek, 
kávéháznak, zárórán túl való nyitvatartásihoz ezükBégeo
engedély

a) Budapesten ...................... ..............................  30-— P
b) 100.000 lelket meghaladó népességit város

ban vagy községben .................................. 22,— P
c) 5.000—TOO.000-ig terjedő népességű város

ban vagy közdégben .......... ..........................  15-— P
td) egyéb helyein .................................................  8-— P

illeték alá esik.

„ l U c & k  v n í f y  t f ó  f t a U á c

MECSEKIT!"
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G y á rtja : Papp András Erötápszerüzim
Budapest, l|l., Hévizi-ut 4/6.

Telefon: 362 782, 163-011.

56. §. A közkereseti és botéti társaságot terholő illeté
kekért a társaság és tagjai egyetemlegesen felelősek.

67-  ̂ §. A t. illelték fizetésére közvetlenül kötelezett jogutó
da az illetékért •— a közndókra irányadó módon érvényeSit- 
hető — készfizetői kezességgel felel

Az alkalmazottak nyugtája.
5G, §. (1) Az olyan járandóság után, amely alkalmazót 

lak kereseti adója vagy tantiéme adó alá esik. a járandósá
got szolgáltató természetes vagy jogi személy (gyűjtőnéven: 
a vállalat) a nyugtailletéket pénzben fizetni köteles, tekintett 
nélkül arra. hogy a járandóság felvételéről állitottak-e ki 
okiratot vagy nem.

(2) A havi 200 pengőt, illetőleg évi 2400 pengőt meg 
nem haladóó járandóság az (1) bekezdésben meghatározott 
nyugtailleték alól mentes’.

(3) Á vállalat az illetéket a járandóságokból levonhatja.
(4) A vállalat az (1) bekezdésben meghatározott nyug

tailleték fizetése céljára a kifizetett] járandóságokról éven
ként kimutatást köteles készíteni, amelyben feil kell sorolni 
azokat az alkalmazottá,ka*] és más1 személyeket, akiknek já
randósága a jelen § ért,símében fizetetndő nyugtailleték alá 
esik és minden személyre nézve egyösszegben fel ksll tün
tetni. hogy az egész év folyamán bármilyrln címen összegen 
mennyi járandóságot kapott. Az illetékalap a kimutatásban 
felsorolt valamennyi személy részére az egész év folyamán 
szolgáltatott járandóságok együttes összjge, A vállalat a ki
mutatás be;erjesztéi-e mellett, az abban feltüntetett járandó
ságok után járó nyugtailletéket évenkint a következő év ja
nuár végéig kö'plets az illetékes m- kir. adóhivatal postata
karékpénztári csekkszámlája javára megfizetni.

(8) Az alkalmazotti jogviszonyból származó járandóság 
felvételéről kiállított okiratra (nyugtára, bérfizetési jegy
zékre) nyugtailletéiket leróni nem kötieiles.

A játékkártya illetéke,
70. §. (1) A belföldön gyártott, valamint a belföldre 

behozott minden egyes játszma játékkártya után az abban 
foglalt kártyalapok (kártyakövek) számára tekintet nélkül 
a következő illeték jár:

1. Ha a játékkártya nem vízálló papírból készült:
a) 5 pengő, amennyiben a kártyalapok fehér szélei a kár-

H á t u l .  k A lo i
kártyaasztal szék, asztal, alpakka üvegáru stb‘

Fried, Király u. 44.
Kölcsönzés I Kölcsönzés

V en d ég lő sö k . k á v é h ia tu la jd o n o so k , Terraszaik
kivilágítására ves/ék a m. kir. Honvédelmi Miniszter 

104.7.)7/Eln. 35—911, sz, rend, eng. szabadalmazott

99BOMBA 6 £ L É G O L T A L M I  
IRáNYFÉNYBURÚT

Ára: drb-ként 3-50 P. Kapható: Gerö Sándor, 
maszaki nagyk.-nél, Bpest, VI., Ó-u. 21. 

Tel,: 315-172.

F ő z z e k  í g y :

Egy liter hideg vízbe tegyünk 
3 evőkanál Franck cikóriakáról

•1B B H

Forraljuk körülbelül 5 percig, míg a habja teljesen el nem fa

E g y m a g á b a n  

v a g y  tejjel keverve  
k i m m !

GERBEAUD GERBEAUD GERBEAUD
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Aqaa vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs• 

konzervek
ty alapot körülvevő keretvonal belső széléig két egymással 
szembeniévé oldalon együttvéve 10 milliméternél nelm széte
sett);

b) 10 pengő, amennyiben az a) pontban meghatározott 
szélek 10 milimétérnél szélesebbek, vagy ha keretvonaluk 
nincsen.

2. Ha a jálékkártya vízálló papírból készült: az 1. a) 
és b) pontok szerinti megkülömböztetés szerint 10, illetőleg 
20 pengő.

3. Ha a játékárfya mám papírból (textil, celluloid, fém, 
vagy műanyag stb.) készült, 50 pengő.

(2) Az után a játékkártya után, melynek az eddig hatály
ban volt jog-szabályok uzorint járó illetékét a jelen rendelet 
hatálybalépése előtt lerótták, az (1) bekeizdés alapján illető
iket pótlólag leróni nem kell.

A játékkártyatisztitás és a kártyajáték illetéke.
71. §• (1) Felhatalmaztiatik a pénzügy minisztler, hogy a 

játékkártyatísztitást — a játékkártyatfeztitá-snak pénzügyi 
hatósági engedélyhez kötése mellett, — illeték alá vonja.

(2) A játékkártyatisztitás illetéke játszmánként és tiszti- 
tásonkint 1 pengő,

(3) Felhatalmaztatik továbbá a pénzügyminiszter, hogy 
a nyilvános helyen folytatott kártyajáték után illetéket, szed
jen.*

(4) A kártyajáték illetékei játékonkint 1 pengő.
(5) A játékkártyatisztitás, valamint a kártyajáték illeté

két, egyéb vonatkozásban a pénzügyminiszter rendelettel sza
bályozza.

A munkabér szabályozásával 
kapcsolatos további rendelkezések

A munkabér szabályozásának következményeiként a kor
mány egész sor rendeletet is adott ki, igy a belügyminiszter

Sváb* üusinibogár
irtás Jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egér és pat
kány elleni karbantartását.

Wonlch ffé^girftó vállalat
Budapest, IV ., Királyi Pál-u. 13 b. 

T e l: 189 585.

Rossz a gyomra,?

Dr. leseda gyártmány
a társadalombiztosításban az egyes biztosítottak javadalma
zása szempontjából megállapított értékhatárt átmeneti ha
tállyal 5760 pengőre emelte fel, ugyanakkor a javadalmazás 
alsó határát 480 pengőben állapította meg.

Felemelték az öregségi, rokkantsági, özvegyi és árvajá- 
radók fokozódó rendkívüli pótlékát is. Eszerint ez évi június 
30. napja után történő járadékmegálíapiíásóknál kiil'öni kell 
kiszámítani az 1943. évi junius 30. napjáig terjedő járulék
hetek alapján járó fokozódó járadékrészt az eddigi relndlkivüli 
pótlékkal és külön a junius 30. napját követő időben betöltött,

OLASZ ESPRESSO
kávéfőzők és darálók

S i m o n  K á r o l y  cégnél
Budapest, VI., Csengcry-u. 82. Tel.: 127-913 és 223 887

Hingária borpince h o r d ó s  é t  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 Ü D ® P E S , T ,  V., Z R I N Y I - u .  7.

___________________ Telefon: 181-214



JómegjeJemésti, 43 évt:.j, rk. vallásu

Ei®sl®r¥Í2s;g á*o ÍÍ
(jelenleg' is vezető állásban) úgy a kávéházi, mint a vendég, 
lói szakmában nagy gye,korín ttjai rendelkező, reprezenlátios 
kalkulációs, irodai munkakörben, beszerzésekben jártas czak. 
ember elh. llyezkedne csak a fővárosban* Szives megkeresé
seket levélbn a Ikiiadóhiviitn] utján kérk „Szakember” je. 
iligére.

járulékhetek alapján járó fokozódo járadékrészt Az utóbbi
hoz további rendkívüli pótlék címén 23 százalékot kell hozzá
számítani*

Ip a r i ü g y e k
Körlevelek: Legutóbbi köziénünk óta ipartestületünk a

következő körleveleket aldta ki:
21, számú körlevél: Bor- és szeszfogyasztási pótlék be

fizetései
22* számú körlevél: I* Munkabéreik m gállapitása II*

Magánalkalmazoitak fizetéséinek Gzabályozása. III. Hüvelye
sek beváltásának határideje. IV* Egyek vendéglátóipari árak 
szabályozása.

23. számú körlevél: Tömelgforgalmat lebonyolító helyek
forgalmának légvédelmi kéuzült, ideije alatti korlátozásáról*

24, számú körlevél: Számolólapok illetéke.
A számolólapok illetékének életbeléptetésével kapcsola

tosan fölhívjuk kartársainkat, hogy a kirótt bélyegek érté
két tartsák nyilván és havonként közöljék ipartestül éltünk 
irodájával.

Borjúhús kiszolgáltatása érvényes husjegyek ellenében 
újra meg van engedve.

Munkabértáblázatok a GO százalékos pótlék alapján tes
tületünk irodájában 1.50 pnegő'ért kaphatók.

A vendéglátóüzemek kizárólag csak a főkapitányság en- 
gedélyügyosztálya által kiállított, fényképpel ellátott mükö_ 
dési engedéllyel rendelkező zenészeket alkalmazhatnak és 
csak ilyen működési engedéllyel bíró zenészeket engedjenek 
üzemükben (kávéházukban, vendéglőjükben) játszani.

Alkalmazott azonnali elbocsátása nem kihágás. A Kihá-

K o n y h a r u h á k ,
törülközők, lepedő, felmosóruhák stb. inéin 

mŰfOStOS, rendkívül olcsón 
WelSZ, Paulay Éde u. 58 udvarban jobbra-

LAPJA

tfUndu* ido&m

gási Tanács legutóbb hozott elvi határozatában kimondotta, 
hogy alkalmazott azonnali elbocsátása legfeljebb magánjogi 
igényt vonhat maga után, de kihágásnak semmi esetre sem 
tekinthető. Azt a munkaadót tehát, aki azonnali hatállyal 
elbocsátja alkalmazottját, büntetni uemminő körülmények! 
Iközött nem Lelhet.

Tanoncok fizetéses szabadsága- Figyetlmeztetjük ai kar- 
társnkat, hogy a fennálló rendelkezések értelmében a tanon, 
coknak minden évben a tnfeiociskolai szünetben kétheti fize_ 
téosls szabadságot kell adni, s ezt a tényt úgy tanonciskolái 
igazgatóságnak, mint az ipartesfcüleltetonek) levelezőlapon be 
kell jelenteni

Minthogy ennek elmulasztása kihágást képez, felhívjuk 
a kartársakat, hogy a tanoncok szabadságát julius-augunztus 
hónapban feltélenül adják meg.

D R A B E K  F E R E N C
oki- gépészmérnök gépgyára

Budapest, Vili, Bókay János ucca szám.
S z á l l í t :  Hütőgéposztály telefon: 138—881.
Lilidé hütög&fjjiel elszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése
ket, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb.

Gecbler ÉS Röhne habverő, cukrász1 és csokolódéipari gépeket

I SCbastian Wanz elektromos automatikus cukrász- és péksütő
kemencéket.

(j Beher dagasztógépeket.
| Torra automatikus edénymoaógatógépeket stb. stb.
I K ö r i e n  d í j m e n t e s  á r a j á n l a t o n  önműködő edénynvosogató
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R E K
Halálozások.

Tallér István kartársunk, a Szöged kávéház tulajdonosa 
f. é. julius 5-én, £13' évin korában, házasságának 15-iík évében 
hosszos szenvedés után elhunyt. Halálát, özvegye és rokon
sága gyászolják. Temetés:) július 7-én ment végbe Sásdon — 
Vas József ipartcstületür.k sok éven át volt ért lem: Is tagja, 
az egykori Holló-utcai Vas-kávéház tulajdonosa, f. é, julius 
11-én elhunyt. Julius 12-én temették nagy részvét mellett. 
Elhunytét özvegyei és kér fia gyászolják. Emlékét kegyelet
tel őrizzük.
Ui postai díjtételek.

A hivatalos lap junius 2'7-iki számában jelönit meg a 
22)6,600—1943, K. K. M. számú rendelet, amely az uj pcstad 
>dijtételeibe: ismerteti. Az uj dijtételick julius 1-én léptek 
életbe s rí, köveitkrjzők: levéldij hdlybe 20, vidékre S'O fillér, 
leveldző lap helybe) 12, vidékre 18 fillér, nyomtatvány dija 
20 grammig 4, postautalvány dija 20 pengőig 30 fillér, azon
túl növekedik. A csekkbefizetcsi dij1 20 pl ingóig 16, 100 pen
gőig 30, 100 ptlngőn felül 50 fillér. A közönséges távirat 
•szódíja 18 fillér. a távirat legkisebb dija 1 pengő 80 fillér. 
Emelkedett ,a csomagszállitás s a távbeszélő dija is.
Mit nevezünk keményviznek és mit lágyviznek,

A víz keménységének, illetvci lágyságáaitlk fokát a vízben 
oldott mész- és -magnéziumvegyülcltek mennyisége határozza 
meg. Rendszerint a ménzsók vannak! a vízben tulsulyb la u 
magnéziumsókkrl ezemb in. Ha ezek kis _ mennyiségben van
nak jelen a vizbon. akkor lágyvizről, mig ellenkező esetben 
keményvizről beszélünk. A viz keménységi fokozatát fokok
ban szokták kifejezni, Egy liter vízben 10 ezredrészgramm 
mászoxid (Ca'O) 1 keménységi foknak felel meg-

Kartársak!!
A Putnoki likörgyár ,,Gyomorbarát’ ‘ elnevezéssel hazai 

gyógynövényekből párlás utján előállított kellemes zamalu 
keserűidkor különlegességet hozott forgalomba. Ajánljuk kar. 
társainknak, tegyenek próba rendelést, hogy meggyőződjenek 
az áru kitűnő minőségéről. A gyár teTlefonszáma: 189—733. 
én 185—365.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat, 
hogy valódi GESSLEIt ALTVATER helyett más gyártmányu 
Altvatert, sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg
ből, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.
Kartársaínk figyelmébe
ajánljuk Wciss János ujverbászi likőr- 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. Ó3 78. sz.

Uj telefon: 426—117.

Ifi. GrünwaSd Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és p o ree llán

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, VII., KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja ausan felszerelt raktárét, u. m .: borszivatlyuk, 
^fi.azürőgépek, palackok, purafadugók, címkék stb. 

^Telefon : 423 329. 423-363.

Előfizetési di'j:
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőknek 

egész évre 30.— pengő.

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Meggyes István,

Nyomta: Iloffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kaainczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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