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E m l é k e z t e t ®
NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .

Október 1-ig megfizetendő a beruházási hozzájárulás ne
gyedévi részlete.

Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér 
harmadik részlete.

Október 5-ig fizetendő a családvédelmi járulék IV. ne
gyedévi részlete.

Október 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben nem 
lévő, .nem átalányozott kávéliázak vigalmi adója.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.
; A kávéslpari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar- 

testület irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espreasók), 
penziók, kifőzés/ak korcsmák üzenn. és árkorlátozásai) 

Ára: 3-50 P.

A Vendéglátóipari Rorlá'ozások I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek,)

Ára: 3.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások II. pótléka
(tartalmazza az egységes vendéglálóipari árakat 

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

együtt.
Ára: 4.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlékai tkiapha. 
tók a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-

Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagját meg*- 
fizetni október havi forgalmi adóátalányu'kat.

Október 20-ig befizetőniő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója. i

Október 25ig befizetendő a személyzet illetményeiből
levont kereseti- és pótadó.

Október 31-ig lehet tanmcot szerződtetni.

Elöljáróság! ülés
1943. szeptember 23.

A szokásos .nyári szünet után a testület elöljárósága újra 
megkezdte munkásságét. — A testület tevékenysége termé
szetesen nyáron sem szünetelt, hol vannak azok az idők, ami
kor a nyarat „uborkaszezonnak’1 mondották. — Fontos, az 
ipar existenciáját érintő kérdések merültek fel, amelyekről 
a vezetőség az eiőljáróságl ülés során számolt be.

Rendkívüli időkről tanúskodik az is, hogy az elöljáróság 
tagjainak egy része katonai szolgálat miatt maradt távol 
az ülésről.

Az ülésen megjelentek: Kövessy Géza elnök, dr. Kállay 
Albert szkf. főjegyző, iparhatósági biztos, Patat Lajos alel- 
nök, Jovics Jenő, Manninger Ferenc, Mayer Rezső, Maróthy 
Gyula, vitéz Miklós József, Slezék József, Szmrekovszky Ti
bor, br. Wasmer Gusztáv eiőljáróságl tagok és számvizs
gálók, dr. Havas Nándor főjegyző, Meggyes István aljegyző, 
jegyzőkönyvvezető.

Elmaradásukat kimentették: Szabó Samu alelmök (tá
voliét), Ottó Dezső alelnök (betegség), Kass Béla, Szlavek 
Károly, Szmola Hugó (katonai szolgálat), Gebauer Béla 
(kát. szolgálat), Zsigmond László (kát. szolgálat).

Kövessy Géza elnök az elöljáróság ülését megnyitotta. — 
Bejelentette a kimentéseket', majd az uj munkaidény meg
kezdése alkalmából üdvözölte az ipartestület biztosát: dr. 
Kállay Albert főjegyzőt, valamntt az elöljáróság tagjait. —
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Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére: Slezák József és
Rzmrekovszky Tibor urakat jelölte ki.

Bemutattatott. az 1943. június 23-iki ülés jegyzőkönyve, 
amely megjegyzés nélkül helybenhagyatott.

Napirend előtt Patat Lajos alelnök szólalt fel és inidit- 
rányozta, hogy a testület Gundel Károly elöljáróság! tagot, 
hatvanadik születésnapja alkalmaiból üdvözölje. — Méltatta 
Gundel Károly szerepét és érdemeit a vendéglátó ipar 
életében.

Elnök a legnagyobb örömmel és lelkesedéssel tette ma
gáévá Pataa Lajos indítványát és kimondotta, hogy Gundel 
Károly urat. hatvanadik születésnapja alkalmából távirati
lag üdvözli és legjobb kívánságait fejezi ki.

Főjegyző jelentettie, hogy a következő iparengedélyek 
szűntek meg: Kaiser Ábrahám és Sándor, Klauber József, 
Dunszt Gyula. — Tudomásul vétetett.

Elnök sajnálattá 1 emlékezett meg dr. Dobsa László, az 
Ipok igazgatójának elhunytéról. —> A megboldogult iparunk 
igaz barátja volt, aki a hozzákerülő ügyeinket meleg szere
tettel támogatta. — Emlékét kegyelettel1 őrizzük.

A  nyár folyamán a testület tagjai közül elhunytak: ifj. 
Thaller István. Flaschner Antal; a testület tagjainak hozzá
tartozói közül: Szalaminka Jánosné és Szántó Béláné. Az

Családi sör
0,7 Rtetf&s ét

literes palackokban.

KBMnyal Polgári Serfőzde
gyártmánya.

N A T IO N A L
ós egyéb ellenőrző pénztárgépek, speciális üzeme - Karbantartás javi tas összes kellékek, eladás, vétel, csere.
MonhalfJánosBudapest, 111.; Lajos-u. 10/,
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elnökség a gyászoló családokhoz részvétiratot intézett.
Főjegyző bemutatta a kereskedelmi és iparkamara minisz

teri biztosának augusztus hó 9-én- 16.0000— 1943. szám alatt 
kelt. átiratát, melyben a mestervlzsigjáló bizottság elnökévé: 
Szabó Samu alelnököt, alelnökévé: Iíövessy Géza elnököt, 
tagjaivá Wagner Béla és Gebauer Béla elöljáróság! tagokat 
nevezte ki, Paulin Lajos, Ottó Dezső, Tihaméry Kálmán, 
Szlavek Károly bizottsági tagok megválasztását tudomásul 
vette.

Dr. Szász Elemér előljárósági tag a fővárosból való el
költözése miatt előljárósági tagságáról lemondott. Az elöl
járóság a lemondást őszinte sajnálattal vette tudomásul.

A székesfőváros polgármesteré-nek 1943. évi junius hó 
21-én, 300.652—li94'3. szám alatt és 1943. julius hó 26-án 
302.082—1943. szám alatt kelt kétrendbeli határozata, mely
ben a közgyűlés határozatait jóváhagyta, bemutattatott és 
tudomásul vét etett.

Elnök (közölte, hogy az elöljáróság határozata folytán a 
fennálló korlátozások betartását ellenőriztette. Ezek eredmé
nyéről beszámolt, majd jelentette, hogy az ellenőrzés 970 
pengőbe került. Az elöljáróság elnök jelentését jóváhagyólag 
vette tudomásul.

Bemutattatott a m. klr. közelláiásiigyi miniszter leirata,
melyben a közellátási rendelkezések betartására hívja fel az 
érdekeltségeket.

A f. évi julius 1-ével életbelépett munkabérrendelet vég
rehajtásának módját a testület tagjaival körlevélben közöltük.

Főjegyző jelentette, hogy panaszok érkeztek, hogy a 
mufikabérrendeletben foglalt bérstopp ellenére, az előirt és 
fizetett bérek mellett munkást kapni nem lehet, állítólag a 
még működő magánközvetitők hajtják fel az árakat.

Dr. Kállay Albert főjegyző javasolja, hogy ezt a panasz: 
jelentsük a minisztériumban.

Elnök kijelenti, hogy Ujgiy a bérrendelet ügyében a mi
nisztériumba felír, valamint felhívja a magánközvetitőket, 
hegy a bérek felhajtásától tartózkodjanak.

Az árak szabályozása tárgyában annak idején eljártunk

Jómegjeleuésü, 43 évre, rk. vallásu

mesterv izsgázott
(jelenleg is vezető állásban) úgy a kávéházi, mint a vendég
lői szakmában nagy gyakorlattal rendelkező, reprezentátios 
kalkulációs, irodai munkakörben, beszerzésekben jártáé (Szak
ember elhelyezkedne ceak a fővárosban. Szives megkeresé
seket levélben a kiadóhivatal utján kérek „Szakember" je 
ligére.
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a ni. kir. közellátási hivatalnál, majd a 42.800—19481 K. M. 
számú rendelet megjelenése után körlevélben világosítottuk 
fel kartársainkat.

A (ej- és vajellátás ügyében történtekről elnök részletesen 
beszámolt. A tehenészet felállítását a m. kir. közellátásügyi 
miniszter ur nem engedte meg.

A kártyabélyegilleték, valamint a kártya utáni vigalmi 
adó tételeinek felemelése folytán a játékdijak felemelését kí- 
reliaeztük, amit a m. kir. közellátsáügyi miinszter 40.504— 
1943. sz. rendeletével engedélyezd:,, v. Miklós József a fel
emelt kártyavigalmi adó' áthúi Írását teszi szóvá. I’ atat Lajos 
sérelmezi, hogy egyes üzemek az engedélyezett játékdijakat 
sem számítják fel.

Minthogy a székesfőváros polgármestere a vigalmi adó 
felemelésével kapcsolatban a vigalmiadé közösség átalányo. 
zását ötszörösére emelte fel, a különbözet áthárítására kér
tünk engedélyt, mit a közellátásügyi miniszter ur 49.430— 
1943. X. 3. b. szám alatt engedélyezett. Ennélfogva kartársa
inknak jogában áll a vigalmiadé külömbözetet felszámítani.

E kérdéssel kapcsolatban főjegyző közli, hogy az 1944. 
évi vigalmiadóközösség előmunkálatai céljából az elnökség 
adatokat kért a testület tagjaitól. Sajnos, a határidőn belül 
csak a vallomások fele érkezett vissza. Kéri az érdekelteket, 
hogy a kiküldött kérdőíveket kitöltve mielőtt küldjék be.

A vendéglátóipari számlálólapok bevezetése alkalmából a 
testület elnöksége a szállodás és vendéglős ipartestület el
nökségével együttesen eljárt az illetékes hatóságoknál azzal 
a kéréssel, hogy a rendelet végrehajtásának módját köny- 
nyilsék. A minisztérium azonban, legalább egyelőre, nem 
volt hajlandó e kérelmet teljesíteni. A  kérdés természetesen 
napirenden marad.

Elnök figyelmezteti a kartársakat, hogy tekintettel a 
rendelethez fűződő igen sziig;oru szankciókra, annak betar
tását gondosan ellenőrizzék.

A julius 1-ével életbelépett magasabb bor- és szeszadó- 
pó(lékok befizetésére körlevélben figyelmeztettük a testület 
tagjait.

A székesfővárosi élelmiszerjogyközpont felhívására ösz- 
szeirtuk a fővárosi kávéházak íuisszükségletét.

Elnök jelenti, hogy egy tekintélyes konzervgyárral tár
gyalásokat folytatott húskonzervek szállítása iránt. Ha a 
szükséges előkészületek megtörténtnek, a kartársakat érte
síteni fogja.

Főjegyző ismertette a személyzeti illetmények után járó 
nyugtabélyegre vonatkozó rendelkezéseket, mii különben az 
elnökség két körlevélben is közölt a kartársakkal.

A kávéházak cukorkontingenséiiek felemelését célzó ké 
relmünknek a m. kir. közellátási minisztérium nem adott 
helyt. Most az elnökség — újabb kérvényben — az kéne, 
hogy a kávéházak részére kis kocka-cukrot gyártsanak és 
szolgáltassanak ki.

Főjegyző jelenti, hogy egyes érdekeltségek a háború so
rán felmerülő légikárok esetére közösséget lé teste ttok,

amelynek feladata az esetleges közös kárviselés lenne. Is
mertette az egyik érdekeltség vonatkozó határozatát.

Az elöljáróság a kérdéssel foglalkozni kíván és felhívja 
az elnökséget, hogy ez ügyet tanulmányozza.

A Vörös Kereszt támogatására az október 1—3. napjain 
tartandó Vörös-Kereszt napok alkalmából az elöljáróság 300 
pengőt folyósít.

A nyár folyamán a székház karbantartása, kéményja- 
vitás és padlástakaritás vált sürgőstn szükségessé, ami össze
sen 1997 pengő költséggel járt. Az elöljáróság elnök intéz
kedését jóváhagyta.

Az eucharisztukus kongresszus Idején készített és eddig 
a Bazilika pincéjében c.'zr.t céhjeL ényeket kénytelenem vu 
tünk elszálli itatni. Egyelőre a házban őrizzük, végleges el
helyezésükről gondoskodni fogunk.

Az iskolai tanév megkezdése folytán a tanonciskola ta
nárai Illetményének folyósításához az elöljáróság hozzájá
rult.

A nyilvános szórakozó és tömegfelvonulási helyekre vo
natkozó 164.800—11943. sz. légvédelmi rendelet végrehajtása 
tárgyában egy légvédelmi szakértő bevonásával körlevelet 
készíttetünk, melyben kartársainkkal a szükséges teendőket 
ismertettük.

A Duna Concordia Általános Biztositó Társaság felhívta 
testületünk tagjait az üzemekre háruló szavatossági biztosí
tások megkötésére, illetőleg tekintettel az értékemelkedések
re, a biztosítások megfelelő felemelésére. A bizositó társaság 
ajánlatát a kartársak figyelmébe ajánljuk.

A Mép VIII. kor. szervezetének október 17iki zászló
avatási ünnepségére való metgjhivása az elnökségnek adatott 
ki. —

Az Országos Hadigondozó Szövetség a székház hadiár- 
vajának Kosa Lászlót jelölte ki.

Végül elnök megállapítja, hogy bár tudomása szerint 
kávé — ha kisebb mennyiségekben is — állandóan érkezik 
az országba, de ebből a kávésiparosok nem kapnak. Minthogy 
ez a helyzet sérelmes és tarthatatlan, felterjesztéssel fordul 
a m. kir. közellátásügyi miniszter úrhoz, melyben a testület 
tataijai részére megfelelő kiutalást, illetőleg a meglevő kész
letek zárolását kéri, hogy nymodon a kávéházak legalább né
mileg elláthatok legyenek.

Az elöljáróság elnök felszólalását egyhangúlag magáévá 
tette.

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülését be
rekesztette. |

A b r o s z o k ,
lepedők, konyharuhák, pohártörlők, törülközők, 
felmosóruhák nem műrostos, rendkívül 

olcsón
WelSZ, Paulay Éde u. 58 udvarban jobbra.

Kosa István és Társa bomagykereskedelmi vállalat 
KÖZPONTI IRODA: Vil i ,  KŐRIS UCCA 27. Telefon: 133-482.

GERBEAUD GERBEAUD

Különleges palackos és hor
dós fajbora :

ma Budapest szenzációja.

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

konzervek

Ipari ügw©ii
Körlevelek. Legutóbbi közlésünk óta az ipartestület el

nöksége a következő körlevelet bocsátotta ki:
31. sz. körlevél: Ármegállapítások kiegészítése, alkalma

zottak nyugtabélyegjilletéke.

A vigalmiadóközösség megállapítása ügyében kibocsátott 
kérdőívek visszaküldése. Felhívjuk a vigalmiadóközösség 
tagjait, hogy a vigalmi adóköteles forgalomra vonatkozó 
adatokat tartalmazó kérdőivet saját érdekükben mielőbb küld
jék be, hogy azokat a testület irodája kellő időiben feldolgoz
hassa.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
;123.055—1943. K. Ií. M. számú rendelet?, a nyári időszámí
tás megszüntetése tárgyában. Az időszámítás szabályozásáról 
szóló 6.150—1943. M. E. számú rendelet 2. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

A 36.900— 1943. K. K. M. számú rendelettel (Budapesti 
Közlöny 62. szám) az 1943. évi március hó 29. .naipján 2 
órakor hatálybalép,letett nyári időszámítás az 1943. évi ok
tóber hó 4. napján 3 órakor megszűnik és helyébe ismét a 
középeurópai időszámítás lép. Ehhez képest az említett idő
pont az 1943. évi október hó 4. napjának 2 órája lesz.

Ez a rendelet az 194®. évi október hó 4. napján lép ha
tályba, ezzel a 36.900— 1943. K. K. M. számú rendelet hatá
lyát veszti. — Budapest ,1943. évi szeptember hó 20-án. — 
dr. Zsindely Ferenc sk.., m. kir. kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter.

Ellenőrzik a cégtáblák magyar nyelvhasználatát. A ke
reskedelmi miniszter leiratot intézett a másodfokú iparható
ságokhoz. A leirat tárgya: az üzlethelyiségek megjelölésére 
szolgáló cégtáblák ellenőrzése. A magyar joggyakorlat sze
rint a cégnek magyar nyelvűnek kell lennie, külföldi bojegy-

Sváb* Stusznibogár
irtás Jótállással
Vállaljuk üzemi helyUéj-inek 
Sváb rusznibo jár, egér és pat 
kény elleni karbantartását.

Woi »fi féreglrtó vállalatBudapest, IV., Királyi Pál-u. l ib .  
Tel: 189 585.

CrémanfRosé 
isylvania sec

zett cétek pedig idegen nevük mellett kötelesek feltüntetni 
a cégszö'veg magyar fordítását is. A cégtáblán fel kell! 
tüntetni az üzlettulajdonos családi és utónevét, mégpediil 
olyképpen, hogy a .felirás egyik része se legyen szembeöt-8 
lőfcb, mint a másik. Társas vállalatok al a psz-n-bá 1 y a i kb u J  
megállapított nevüket kötelesek feltüntetni. Ezenkívül a cégi 
nek és cégtábláknak magyar nyelvüeknek kell lenni. Idegei 
nyelvű céget és idegennyelvü feliratot úgy kell elhelyez#!,9 
iho@y az már felületes szemlélet alapján a magyar nyelv kö
telező használata domborodjék ki. Idegen nyelvű felirás 
tehát semmi esetre sem lehet' nagyobb betűből, mint a ma
gyar, de nem állhat, az első helyen sem. A miniszter leirata 
felhívta az iparhatóságokat, hogy a fenti, az 1875. évi 37. 
tc.-bon foglaltakat legszigorúbban ellenőrizzék.

Az italmérési engedély elvonásával is járhat a számoló 
lapok illetéklerovásának elmulasztása. A Magyar Távirat 
Iroda jelenti: Az állami Italmérési jövedékről szóló törvényi 
szerint el kell vonni az italmérési engedélyt attól, akit su 
lyosabb jövedéki kihágás miatt elítéltek, vagy aki ismétel
tén követett el bírói útra nem terelt jövedékkihágást. Miután 
a számolólapok illetékéről szóló nemrég megjelent kormány
rendelet az ezzel kapcsolatos visszaéléseket jövedéki kihágás
nak minősiti, a pénzügyminiszter utasította a pénzügyi ha
tóságoka, hogy intézkedjenek az italmérési engedély elvonása 
iránt, minden olyan esetben, amikor az italmérőt a számoló- 
lapok illetékéről szóló rendeletbe ütköző súlyos jövedéki ki
hágás miatt jogerősen elítéltek, vagy amikor a bírói útra 
nem terelt jövedéki kihágás miatt ismételten jogerősen el- j 
tmarasztalták.

Szigorú büntetés vár a inunkáselcsábitókra. A munkai 
bérek rendezése után több kézműves iparban alkalmazott se
géd a munkaadóját, illetve, a munkahelyét törvényes felmon-j 
dásl idő mellőzésével otthagyta és egyes munkaadók olyanj 
munkavállalókat alkalmaztak, akik előbbi munkaviszonyul 
felbontását nem igazolták.

| kártyaasztal szék, asztal, alpakka üvegáru stb.

Frfed, Király u. 44.
| Kölcsönzés! Kölcsönzés
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D C U z í  patack&cizak

Illetékes helyről nyomatékosan felhívják a fgyelmet az 
i)884:XVII. te. (ipartörvény) 90. szakaszának alábbi rendel
kezésére:

Az iparos oly segédet fel nem fogadhat, aki az előbbi 
munkaadóval kötött szerződésnek törvényes megszűnését, 
vagy azt, hogy munkaszerződése ti jelen törvény értelmében 
felmondás utján megszűnik, nem igazolja. Aki ily igazolás 
nélkül segédet alkalmaz, az a segéddel egyetemlegesen fele
lős az illető iparosnak a segéd eltávozása által okozott 
kárért.

Kívánatos, hogy úgy a munkaadó iparosok, mint a mun
kavállaló iparossegédek a gazdasági élet zavartalan meneté
nek biztosítása érdekében az ipartörvény fent idézett rendelke
zéseit tudomásulvegyék és ahhoz tartsák magukat. A tör
vény az 1'884:XVIL te. 157. i§-ának c) pontja szerint 600 
pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető az az iparos, 
vagy gyáros, aki segédet kellő Igazolás nélkül fogad fel.

H Í R E K
Gundel Károly hatvanéves.

A magyar vendéglátóiparnak az a szerencséje, hogy min
dig voltak és vannak promineais képviselői, akik szakmájuk
nak valóban mesterei és értéket és megbecsülést szereznek 
iparunknak. Ilyen „representative men'‘ Gundel Károly, aki
nek neve az ország határán túl is ismeretes, aki már magá- 
banvéve „márkát" jelent. Fiatalkora óta — értékes és meg
becsült családi tradícióktól vezettetve — vezette az ország 
és a főváros előkelő, nivós üzemeit. Sokoldalú és ina|g|ysza- 
básu üzleti elfoglaltságán túl tanítómestere a mai vendég
látógenerációnak, szakikönyvei a vendéig]átópar irodalmának 
értékes kincsei. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a hatvan 
éves Gundel Károlyt ez ünnepi évforduló alkalmából.
Halálozások.

Flaschner Antal igazgató, testületünk volt érdemes tag
ja, 59 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt.

Szántó Bélámé, ipartestületünk egykori vezető tagjának 
felesége, f. é. szeptember 18-án elhunyt. A megboldogult 
nagy műveltségű úrnő annakidején a szakirodalomban Is ér
tékes munkát teljesített.

Minden idaben

M a n t a !

V end ég lősök , kávéhdztu la jdonósok, Terraszaik
kivilágítására vegyek a m kir, Honvédelmi Miniszter 

104.7.J7/E!n. 35-911, sz, rend, eng. szabadalmazol!
n  n  l |  n  | | “  L É G O L T A L M I

„B  y hiSS H irühvfénvburAt
Ára: drb-kénl. 3 50 P. Kapható: Garö Sándor, 

műszaki negyk.-nel, Bpest, Vl., Ó-u. 21. 
T el,: 315*172.

Dr.Burgyán
rum és likőrgyár B u d a p e s t ,

V ., Thököly ut 34- T e l .: 225-780 és 227-770

Figyelmeztetés.
Felhívjuk Kartársaimk figyelmét arra, hogy az utóbbi 

időben Morvái Ferenc vegyészmérnök bélyegzővel ellátott 
számlával, Illetéktelen egyén, testületünk kiutalására való 
hivatkozással — ammóniákszódát szállít.

Tekintve, hogy minden kiutalásról ©i- oleg értesítést 
küldünk, az ilyen jelentkezőt adják át rendői nek, miután 
értesülésünk szerint az átvett áru elenyésző mértékben tar
talmazott amoniák szódát

Sok vendéglátó üzemet zártak be Versecen.
Versed jelentés szerint a bánáti magyar hatóságok ren

delkezésére a versed kerületben 48, csak magában Versec 
városában 29 kávéházat, szállót, vendéglőt zártak be. A hír
adás nem említi meg az intézkedés okát.

Október ,1-töl szabad a nyulvadászat.
A földmivelésügyi miniszter folyó hó 5-i 38.400. számú 

rendelete közellátási érdekből me|g|rövidiiti a mezei nyúl va
dászatának tilalmi idejét és kimondja, hogy a folyó vadá
szati idényben október 16-ika helyett már október hó 1-től 
kezdve szabad mezei nyulra, vadászni s a tilalmi idő 1944. 
január 16-tól október 1-ig tart.

JUU'ác B eandy-

Mária Terézia. Brandy 
St. Hubertus Likőr 
Kecskeméti Barack- 

pálinka

Hungária borpince
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 kIroda: BUDAPEST,  V., ZRINYI-u. 7.

Telefon: 181 214
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Lehet-e idegen nyelven mestervizsgát tenni?
A kereskedelem'- és közlekedésügyi miniszter 31.116— 

1942. K. K. M. döntése szerint idegen nyelven is letehető a 
mestervizsga. A magyar nyelvet nem biró hites tolmács ut
ján vizsgáztatható. A tolmács diját a vizsgázónak kell vi
selnie.
1931. óta Brazília 76.8 millió zsák kávét égetett el.

Rio de Janeiro-i jelentés szerint Brazíliában 1931. és 
1942. vége között 76.8 millió zsák kávét égettek el. 1343. 
március közepéig további 26.000 zsák kávét semmisítettek 
meg. Ugylátszik, hogy az idén csak kisebb kávémén,nyiságet 
szállítottak a különböző kiviteli kikötőkbe, mert a raktárak 
zsúfolva vannak és szállítási eszközökben is nagy a hiány.

Kávéházi üzletvezetői állást keres több évi szakmai gyakor
lattal biró — behívás alól mentes szakképzett, 29 éves 
fiatalember. Cim az ipartestület irodájában.
Kartársak!!

A Putnoki likörgyár ,,Gyomorbarát’4 elnevezéssel hazai 
gyógynövényekből párlás utján előállított kellemes zamatu 
keserülikör különlegességet hozott forgalomba. Ajánljuk kar. 
társainknak, tegyenek próbarendelést, hogy meggyőződjenek 
az áru kitűnő minőségéről. A gyár tetefonszáma: 189—733- 
én 185—365.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat, 
hogy valódi GESSLER ALTVATER helyett más gyártmányú 
Altvatert, sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg
ből, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

A Zwack likörgyár elsőrangú likőrjén és Unicumján 
kivül kitűnő minőségű Gin-t, whisky-t és Wodká-t is gyárt.

Uj telefon: 426—117.

vegyitermékek gyára R,-T.
B idapesl, XiV. Cserei-u 14. 
Telefon : ?*9ö6-86, 2-938-94

KEXÖGYAHI p e z s g ő g y á r
VI, Almássy utca .3. Telefon 423 594 -  CASINO -  FOR-YOU

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi é* cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Síp utca 4.
Telefon: 2 2 3 -8 9 1 .

Ifi. Grünwafd Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183 439. — Üveg ós porcellán

NAGY IGNÁC cikkek raktára |
BUDAPEST, toll., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajanljti uusan felszereli roktaiót, u. m .: borszivdttyuk,
szü'ÖBcpek, pdleckok, piirfiíadugók. címkék stb. \

Telefon : 423 329, 423-363.

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

egész évre 30.— pengő.

Felelős kiadó: 
MEGGYES ISTVÁN

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

Kristály ásványos forrásvíz csak S ént Lukács védjeggyel eredeti
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