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

Október 20-ig befizetőn ic a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

Október 21-én, csütörtökön, d. u. 1 órakor elöljárósági 
ülés az ipartestület tanácstermében.

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

Október 31-ig lehet tanarcot szerződtetni.

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, kávémérések  ̂ (espreasok), 
penziók, kifőzésak korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Ára: 3-50 P.

A Vendéglátóipari K o rlá to zá so k  J. p ó tléka  
(a z  1942. m á rc iu s  6. óta m e g je le n t ú jabb  rend e le tek .) 

Á r a :  3.— pengő.

A  V e n d é g lá tó ip a r i K o rlá to zá so k  I I .  p ó tléka
(tartalmazza az egységes vendéglátóipari árakat 

(szabályozó 14.000—1943. K. M. sz. rendeletét.) 
az időközben kiadott módoisitásokkal és magyarázatokkal

együtt.
Ára: 4.— pengő.

A V e n d é g lá tó ip a ri K o r lá to z á so k  és pótlékai iktapha. 
tók a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-

November 5-ig megfizetendő á IV. negyedévi üzlettbér
első részlete.

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

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

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi október 21-én (csütörtökön) d u.
1 óiakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.

Budapest, 1943. október 15.
Dr. Havas Nándor s, k. Kövessy G éza s. k

főjegyző elnök

Kik kaphatnak a jövőben 
iparengedélyt ?

Ez év júniusában az Iparengedélyek kiadását uj rendelet
tel szabályozták, A rendelet az iparjog megadását részben 
előzetes miniszteri engedélyhez, részben pedig a kereskedelmi 
cs iparkamarák kedvező véleményezéséhez kötötte. A rende
let kiadása óta gyakorlatilag az iparjogositványok kiadása 
szünetelt, mert a végrehajtási utasítás megjelenéséig az ipar
hatóságoknak nem volt módjukban az iparengedélyek ügyé
ben dönteni.

Az elmúlt napokban az iparügyi minszter az iparható
ságokhoz és a kereskedelmi és Iparkamarákhoz leiratot \ In
tézett, amely az iparjogositványok kiadását szabályozó ren
delet végrehajtási utasítását tartalmazza. A végrehajtási uta
sítás felsorolja azokat az iparágakat, amelyekre csak előze
tes miniszteri engedély alapján adiható ki Iparengedély. Ezek
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az iparok túlnyomórészt nem tartoznak a kézmüvesipar cso
portjába. Ilyenek például a filmgyártás, a filmkölcsönzés, 
a fűrészüzem, a sokszorositóipar, a temetkezési vállalkozás, 
a cselédszerzés, a kézizálogkölcsönzés stb.

A végrehajtási utasitá.s hangsúlyozza, hogy továbbra is 
érvényben van az a rendelkezés, amely szerint az olyan sze
mély, akitől szinleges Iparűzés miatt vonták meg az iparen
gedélyt, 3 éven belül csupán az illetékes miniszter engedé
lyével kaphat iparengledélyt. Ilyen esetekben az iparhatóság 
az engedély megadásánál az eddigi törvényes előírásokat al
kalmazza.

Az előzetes miniszteri engedély nélkül kiadható iparjo- 
gositványokra vonatkozóan megállapítja a végrehajtási uta
sítás, hogy a mai háborús körülmények között az uj ipar- 
engedélyek kiadását az elkerülhetetlenül szükséges mértékre 
kell leszorítani. Az ország nyersanyagellátási helyzete olyan, 
hogy a már régebbi iparengedéllyel rendelkező iparosok 
nyersanyaggal való ellátása is nehézségekbe ütközik. Uj 
iparosoknak a termelésbe való tömeges bekapcsolása az 
egész iparosság nyersanyagellátási helyzetét rontaná és ez
által azok megélhetését is veszélyeztetné.

A kereskedelmi és iparkamarák uj iparjogositvány ki
adását csak akkor véleményezhetik, ha a közellátás zavar
talan lebonyolítása céljából és általános közgazdasági érdek-

Családi s5r
0.7 litereséi
1% literes palackokban.

Hiányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

Salgó gőzmosógyár
és fehérnemükölc*i£nzc

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
VI., Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
OIc8ó árak Telefon: 116-286

bői, vagy egyéb rendkívüli okból kifolyóan kívánatos uj 
iparosoknak a termelésbe való bekapcsolása. Ilyen rendkí
vüli eseteknek számítanak, ha például az iparüző leszárma. 
zottja kívánja folytatni, ha zsidó üzem átvételéről van szó 
és ha a kérdéses helyen nincsen megfelelő számú keresztény 
iparos.

A végrehajtási utasítás értelmében vizsgálni kell azt 
is. hogy a folyamodó rendelkezik-e a megfelelő hozzáértéssel 
és fel kell deríteni azt is, hogy iparát ténylegesen folytatni 
akarja-e, tehát, hogy nem szinleges iparűzésről vau szó. A 
kamaráknak figyelemmel kell lenni azokra a szempontokra 
Is, amelyeket az Ipari Anyaghivatal az országnak nyers
anyagokkal és árukkal való ellátására vonatkozóan időnkint 
a tudomásukra hoz. A véleményezésnél előnyben kell része
síteni azt a személyt, aki hiteltérdemlően igazolja, hogy ka
tonai szolgálata közben megsebesült vagy más maradandó, 
egészségromlást szenvedett, ülőmben részesitendők azok is, 
akik legalább 6 hónapon át artívonalbeli katonai szolgálatot 
teljesítettek. A hősi halált halt és eltűnt személyek házas
társa és leszármazottjai az iparjog megadásánál a többi ké
relmezőkkel szemben szintén előnyben részesitendők.

Ha a kereskedelmi és Iparkamara a fesorolt szempon
tok figyelembevételével az iparjogositvány kiadását nem lát
ja helyénvalónak, akkor azt a véleményt kell adnia, hogy 
az iparjogositvány kiadása közérdekből nem kívánatos.

A mostani háborús körülmények között a közérdek igen 
gyakran azt kívánja, hogy az önálló ipart folytatni akaró 
számára az önállósulás ne tétessék lehetővé. Erre elsősor
ban a nyersanyaghiány miatt van szükség. Iparosaink na
gyon jól tudják, hogy munkájukban az anyaghiány milyen 
gátló körülményt képez. Ha az iparhatóságok még újabb 
személyek részére tennék lehetővé az iparűzést, akkor a 
nyersanyagellátás természetesen még tovább romlana. Az 
áruellátás ennek ellenére nem javulna, mert a termelés 
mennyiségét ma elsősorban a nyersanyag mennyisége hatá
rozza meg.. A közérdek és az iparosság érdeke tehát egy
aránt azt kivánja, hogy az uj iparengedélyek számát korlá
tozzák.

Minthogy a múltban gyakran megtörtént, hogy valaki 
akár uj üzletet nyitott, vagy egy meglévőt átvett és csak 
azután kérte az Iparengedélyt, mit rendszerint meg is ka
pott, felhívjuk mindazok figyelmét, akik a jövőben akarnak 
az Iparban elhelyezkedni, hogy az iparengedélyt előzetesen 
kérelmezzék, nehogy annak megtagadása esetén, a mire már 
példa van, befektetéseikkel károsodást ne szenvedjenek.

fS S  liiiiárdasztal f p f
' '  '  ̂ kártya- és márványasztalok. *
székek, jégszekrények, méret után is teljes lerendezések, söntéspultok stb

Fflcö, VI, Hlrálv-H. 44
T e l e i n :  224-804 .



KÁVÉSOK LAPJA

G yá rtja : Papp András Erötápszeriizem
Budapest, III., Hévizi-ut 4/6,

_______Telefon: 362 782, 163-011.

Az ipartestületi ellenőrző tagok 
felügyelnek a munkbérrögzitő 

rendelet betartására
A munkabérek rögzítése tárgyában az 1943. évi július 

hó 1-én életbeléptetett 3.630— 1943. M. E. sz. rendelet alap
ján megállapított munkabérek szigorú ellenőrzése tárgyában 
az iparügyi miniszter 45 810 -XIII.—1943, szám alatt az 
alábbi leiratot intézte az IPOK-hoz:

Az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban 
es kohászatban a munkabérek újabb szabályozása tárgyában 
kiadott 3630—1943. M. E. számú rendelet (1. Budapesti Köz
löny 1943. évi julius 1-i 144. számában) 3, §-ának (1) be
kezdése akként rendelkezik, hogy a szóbanievő rendelet 2. S. 
(3) bekezdése értelmében az alapbér megállapításában já
randóságként számításba nem vehető juttatásnak a rendelet 
hatálybalépését megelőző napon (1943. junius hó 30-án) ér
vényben volt megállapodás vagy szokás (gyakorlat) alapján 
megállaptitott mértékét sem leszállítani, sem felemelni nem 
szabad. Nem szabad a rendeletben megállapítottnál na.2;y óbb- 
mérvű bérpótlékot sem adni.

A szóbanlévő rendelkezések megtartásához fontos köz
érdek fűződik. Tudomásomra jutott, hogy egyes kisipari 
munkaadók a szóbanforgó rendelet rendelkezéseit áthágják, 
a megengedettnél magasabb munkabéreket fizetnek, vagy a 
megengedettnél magasabb munkabérek kilátásbalielyezésével 
a rendelet rendelkezéseinek megtartásához * ragaszkodó kis
ipari munkaadók munkavállalóit munkahelyük megváltozta
tására csábítják.

Minthogy a munkaviszonyokra vonatkozó rendelkezések 
megtartásának ellenőrzésére hivatott hatóságikra a 3630—

,!UccU tnífy paUác

Vendég lősök . kávéh A itu la jd o no so k , Terra.szaik 
kivilágításéra ve^y, k a m túr, Honvédé mi Miniszter 

104.737/Eln. 35- 9,1. sz. rend, eng. szabadalmazott

R O M R A "  L É G O L i a L M i„ u  u m D H iíüaHyFÉMíBÜRfií
Ára: drb-ként 3.50 P. Kapható: Ger<Ö Sándor, 

műszaki negyk.-nél, Bpe-t. V ... O u. 21. 
Tel.: 415.172.

1943, M. E. számú rendelet rendelkezései megtartásának el
lenőrzése túlzott feladatot ró, a szóbanievő rendelkezések 
megtartásának fokozottabb ellenőrzésére a kisipari munka
adók tekintetében az Ipartestületi tagoknál alkalmazott ta- 
noncok és segédek foglalkoztatására vonatkozó rendelkezé
sek megtartásának ellenőrzése céljából az 1936:VII. te. 29. 
§-ának (I) bekezdése, illetőleg a 30.000—1936. Ip. M. szá
mú rendelet 35—3T. §-ai alapján működő Ipartestületi (fel
vidéki és kárpátaljai területen az ipartársulati) ellenőrző ta
gokat is igénybe kívánom venni.

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

V-, Thököly ul 34. T e l . : 225-730 és 227-770

Kosa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat Különleges palackos és hor-
„ .. dós fajbora:

KÖZPONTI IRODA; Vili ,  KŐRIS UCCA 27. Telefon; 133-482. ma Budapest szenzációja.

GERBEAUD GERBEAUD GERBEAUD
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“O ld tz X ?  ^ a ta ik lm o k

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

konzervek
Ezért felhivom, utasítsa a kötelékébe tartozó ipartestü

letek (felvidéki és kárpátaljai területen az ipartársulatok) 
vezetőségét arra, hogy az általuk választott ellenőrző tagak 
ellenőrzési kötelességüknek teljesítése során a jövőben foko
zott mértékben ellenőrizzék azt a körülményt is, hogy a 
munkaadók a 3630— 1943. M. E. számú rendelet rendelkezé
seit maradéktalanul megtartják-e. Abban az esetben, ha a 
szóbanlevő rendelet rendelkezéseinek megtartásával kapcso
latban szabálytalanságot észlelnek, észrevételeiket az ellenőr
ző tagok nyomban jelentsék az illetékes hatóságnak.

Az ipartestületi ellenőrző tagoknak az ellenőrzés során 
felmerülő vitás kérdésekben az O rszágos Ipari Munkaügyi 
Felügyelőség (Budapest, V.. Széchenyi-utca 14, I. em.) tele
fon: 114—1659, illetve 114—650, nyújt, felvilágosítást és tá
mogatást.

Budapest, 1943. évi szeptember hó 16-án.
A miniszter helyett: 

Kádas, sk., államtitkár.

Á közellátásügyi miniszter leirata 
az ipartestületekhez]

A in. kir, közellátási miniszter Tsz. 1— 121. szám alatt 
valamennyi ipartestület elnökéhez a következő leiratot in
tézte:

Kénytelen vagyok megállapítani, hogy nem minden ipa
ros tartja be lelkiismeretesen a közszükségleti cikkek forgal
mának szabályozására vonatkozó rendelkezéseket. Ennek pe
dig természetszerűleg az a következménye, hogy a rendel
kezéseket me,a nem tartó iparosok iparostársaikkal szemben

Sváb - Rusznibogár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egér és paí 
kény elleni karbantartását-

féreglrtó vállalat
Budapest, IV., Királyi Pál-u. 13b. 

Tel: 189 585.

t a & o tb  k á v é iz e s itő . Kérje mindenütt! j
G y á r t j a :  D IK X F Í D Í L  ÉS  T f i R S I  E u t h s e s t  IS

is kifogásolható előnyökre tesznek szert.
Tekintettel arra, hogy az ilyen iparosoknak a magatar

tása nemcsak iparostársaik tevékenységére van káros hatás
sal, hanem az ország közellátási érdekeit is súlyosan sérti 
szükségesnek tartom az iparosok működésének fokozottabb 
ellenőrzését.

A közellátásra vonatkozó jogszabályok . megtartásának 
fokozottabb ellenőrzésére — az 1932:VIII. te. 2ő. §-ában 
foglalt rendelkezésekhez képest — az ipartestületi szék 
közreműködését Is igény bevenni kívánom. Az említett sza
kasz értelmében ugyanis az ipartestületi szék azokban az 
esetekben, amelyekben tudomást szerez arról, hogy az ipar- 
testület tagjai között, az üzleti verseny tisztességét érintő 
szokás, eljárás, vagy újítás alakul ki. illetőleg, hogy azok 
egyike, vagy másika az iparűzés tisztességét sértő módon 
Jár el. az illetőket eljárásuk helytelenségére figyelmezteti s 
amennyiben a figyelmeztetésnek eredménye nem volna, az 
illetők ellen az eljárásra Illetékes hatóságnál, illetőleg bíró
ságnál feljelentést adhat be, magáninditványt tehet, felperesi 
jogot gyakorolhat."

Minthogy az iparosok fentebb vázolt magatartása, mint 
az üzleti verseny tisztességét érintő eljárás, illetőleg maga
tartás, az ipartestületi .széik mérlegelése alá is tartozik, fel
kérem Elnök urat, intézkedjék aziránt, hogy az ipartestületi 
szék a jövőben fokozottabb mértékben ellenőriztesse az ipa-, 
rosoknak a közellátásra vonatkozó jogszabáyok megtartásával 
kapcsolatban tanúsított magatartását.

Remélem, hogy az ipartestületi szék erélyes eljárása kö
vetkeztében a közellátásra vonatkozó rendelkezéseik megsze
gésének egyrésze már az ipartestületi szék figyelmeztetésé
vel véget ér, ha pedig ez nem következnék be, az ipartestü
leti szék feljelentése folytán indított büntető eljárás során 
a közellátási rendelkezéseket meg nem tartó iparos megfelelő 
megtorlásban fog részesülni

Váciigeien
.állandó településre és nyaralásra alkalmas gyönyörű 
v il la te lk e k , 1512 □-ölesek, telkenkint P 4500-ért kap
hatók. Csak készpénzért. D íjta la n  k is z á ll ítá s !  U g y a n 
ezen te lkekre  tetszés szerinti nagyságban, legrövidebb 
idő alatt, villákat építtetünk. Irányár: 1 szobás kom
fortos. óvóhellyel, P 22.500, két szobás komfortos, 

óvóhellyel P. 3)5.0(00.

Parcellázási iroda: Budapest, Baross-tér 17. 1.9
Telefon: 424—373.

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 k
Iroda: BUDAPEST* V., ZRINYIu.  7.

Telefon: 181214
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Jómegjelonésü, 43 évee, rk. vallásu

mester  vizsgázott
(jelenleg is vezető állásban) úgy a kávéházi, mint a vendég
lői szakmában nagy gyakorlattal rendelkező, reprezentátios 
kalkulációs, irodai munkakörben, beszerzésekben jártas szak
ember elhelyezkedne csak a fővárosban. Szives megkeresé
seket levélben a kiadóhivatal utján kérek „Szakember" je
ligére.

A z  a d ó a l a n y o k  ö s s z e í r á s a
Az 1944. évre az adóalanyok és adótárgyaik összeírását 

megkezdték. Az öszeirási ivet: 1) minden családfő, 2) min
den önálló keresettel bíró családtag, 3) minden albérlő, vé
gül 4) minden jogi személy külön-külön köteles kitölteni, 18 
évnél idősebb albérlőknek akkor is ki kell tölteniök az ösz- 
szeirási ivet, ha önálló keresetük nincs is, Így pl. az albér
letben lakó főiskolai stb. tanulóknak. Az összeírandó fél a 
lakásán feketenyomásu, raktára, irodája st’b. helyén zöld- 
nycmásu összeirási ivet kap.

Az összeirási iv az összeirott fél állandó lakhelyén kívül 
a jövedelemforás, vagy vagyontárgy fekvési helyén is ki
állítandó.

A kikézbesltett összeirási iveket a bérlők 3 nap alatt 
tartoznak 'kiállítani és átadni a háztulajdonosnak, illetőleg 
megbízottjának, aki a gyüjőivbe tartozik bevezetni. Azon 
háztulajdonos ellen, aki az összeirási iveket a gyüjtőiivbe 
nem vezeti be, eljárás indul. Az összeíró közegek a szabály

szerűen kiállított összeirási Iveket a gyüjtőivekkel együtt ház- 
ról-házra járva összeszedik.

Az öszeiró közegek az 1944, évre kitöltendő házbérbe- 
vallási iveket nem kézbesítik ki a háztulajdonosok részére. 
A háztulajdonosok kötelesek a házbérbevallási Iveket önkölt
ségi ár elllenéhen november havában az adóhivatalban be
szerezni és 1943. évi november lió 30-ig az adóhivatalban ki
töltve beadni.

Aki a házbérbevallását 1943. évi november hó 30-ig nem 
adja be, a házadé 5 százalékát, ha pedig a hozzáintézett fel

A b r o s z o k ,I w
epedők, konyharuhák, pohártörlők, törülközők* 

felmosóruhák nem műrostos, rendkívül
olcsón

WelSZ, Paulay Ede u. 58 ud varhf rJ? johh
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hívásnak a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, a házadé 
10 százalékát fizeti bírság fejében.

Aki az adóvallomásban tudva valótlan adatokat vezet he, 
vagy abból adóköteles jövedelmet szándékosa kihagy, adó
csalást követ el. Az adócsalás miatt kiszabható szabadság- 
vesztés büntetésen felül mindenkor mellékbüntetésként kisza
bandó pénzbüntetés a veszélyeztetett adó egyszeresétől nyolc
szorosáig terjedhet.

Ipari ügyek
A vigalmi adó felszámítása. Hozzánk érkezett kérdések

re közöljük, hogy a 20 filléres vigalmi adótételt csakis ci
gányzenekarok foglalkoztatása esetén lehet felszámítani. — 
Minden más zenénél (zongora, jazz, szimfonikus) vagy éne
kes, énekesnő fellépése estén 40 fillér az adótétel. — Azok, 
akik az adóközösség tagjai, ennek megfelelően cigányzenénél 
16 fillért minden más zenénél 32 fillért számíthatnak fel 
személyenként.

Vigalmi adóközösség kérdőíveinek visszaküldése. Ismé
telten felhívjuk a vigalmiadóközösség tagjait, hogy a vi
galmi adóköteles forgalomra vonatkozó adatokat tartalmazó 
kérdőívet saját érdekükben mielőbb küldjék be, hogy azokat 
a testület irodája kellő Időben feldolgozhassa.

Veszélyközösség létesítése. Testületünk elnöksége az elöl
járóság határozata szerint kidolgozta a légvédelmi károk 
közös viselésére vonatkozó tervezetet. Minthogy a Szállodás 
és Vendéglős Ipartestület is hasonló határozatot hozott, a két 
testület közösen fogja ezt az Intézményt létesíteni. Már most 
felhívjuk az érdekelteket, hogy a kibocsátandó felhívásokat 
és kérdőíveket mihamarább küldjék vissza.

Kávéházi üzletveztőnek ajánlkozik komoly, gyakorlott, 
tapasztalt nyugdíjas köztisztviselő. — Címe az ipart^stület 
irodájában. ,

O R A B E K  F E R E N C
ok!, gépészmérnök gépgyáré --Budapest, Vili, Bókay János ucca szám.

S z á l l í t :  Hütögáposztály telefon: 138—881.
Lilidé hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye, 

két, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése
ket, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb- 

Gechter és Kühne habverő, cukrász- és csokoládéipari gépeket 
Sebastian Wenz elektromos automatikus cukrász* és péksütő

kemencéket.
Bsher dagasztógépeket.
Torra automa ikus edény mosogatógépeket stb. stb.

Kérjen díjmentes árajánlatot! Önműködő odcnymoBogató
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lOló'lj á rósá ?>i iilés,
Ipartestülotünk elöljárósága í. é. október 21-én tartja 

október havi elöljárósági ülését. — Felkérjük az elöljárósá : 
és számvizsgáló bizottság tagjait, hogy a fontos aktnáli < 
kérdésekre vtilo tekintettel az ülésen jelenjenek meg. 
Mestervizsga.

A budapesti kávésipartestület mestervizsgáló bizottsága 
f. é. október 8-án tartotta első vizsgáját. — A vizsgát Szabó 
Samu a leütök vezette, a bizottság tagjai: Küvessy Géza 
és Szlávok Károly voltak. A kamara részéről dr, Jeszenszky 
Gyula titkár jelent meg. — Megjelent 10 vizsgázó, akik a 
vizsgát sikerrel állották ki.
Haláleset,

Makacs István, a Florenc kávéház volt tulajdonosa és 
szakiskolánk előadója, rövid betegség után váratlanul elhunyt. 
F hó 12-cn kísérték őszinte ré-szvéttel utolsó útjára a Kere
pesi temetőben nagyszámú barátai, kartársai és volt tanítvá
nyai. Mindnyájan kegyelettel és szeretettel őrizzük kedves 
emlékét szivünkben.
Az iparügyi miniszter rendelettervezete a légitámadás eseté

ben járó javadalmazás tárgyában.
Az iparügyi minisztérium rendelettervezetet készített 

az egyes munkavállalóknak, illetve azok hozzátarroóinak lé
gitámadás esetében járó javadalmaása tárgyában. A rend -

i lettervezet megvitatására az elmúlt héten a minisztérium, 
összehívta a szakszervezetek vezetőit is. A rendelet rendelke
zései kiterjednek az ipartörvény és az azt kiegészítő és mó
dosító törvények, valamint a bányatörvény hatálya alá eső 
ipari (kereskedelmi), bánya- és kohóüzemekre, üzletekre és 
egyéb vállalatokra, a közhasználatú villamosmüvekre, a köz
lekedési vállalatokra, a közhasznú gépjármüvállalatokrara, 
valamint a törvényhatóságok és a községek által fenntartott 
vagy kezelt üzemekre és egyéb vállalatokra, feltéve, hogy a 
felsoroltak legalább 10 munkavállalót foglalkoztatnak. 
Kartársaliü

A Putnoki likörgyár ,,Gyomorbarát’* elnevezéssel hateai 
gyógynövényekből párlás utján előállított kellemes zamatu 
keserűdkor különlegességet hozott, forgalomba, Ajánljuk kar. 
társainknak, tegyenek próbarendelési, hogy meggyőződjenek 
az áru kitűnő minőségéről. A gyár teJlefonszáma: 189—733. 
é-t 185—3(55.
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. 
bői, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

Uj telefon: 42(5—117._____________

| ifi. GrUnwaid Mór
Fer«nc Joziet rakpart 6.

Telefon 183 439- -  Üveg ét* porcellán

NAGY IGNÁC Cinkek raktára
BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja uusan leiszereli rakta.ót, u m. hőszivattyúk, 
sz.ürögepek, palackok, paraladusok.cimkek stb. 

Telefon : 423-329, 423-303.

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

________egész évre 30 — pengő.
Felelős kiadó:

M EG G YES ISTVÁN  ______
-------- niMHIHI,! M M — — — ^ 1 — — 1 ^ --------- ------------------------- «

Nyomta; Hofímami es Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Ka&inczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti


	20



