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1944
Január 20-ijj tartoznak a vigalmi míóközcsréf? tagjai meg

fizetni január havi átalányukat.
Január 25-én (kedden) d. u. 1 órakor előljárósá- 

gi ülés.
Január 25.ig befizetendő a személyzet illetményeiből le- 

v ::f kereseti, és állami pótadó.
Január 31-i<r felmondható a rögzített kereseti-, jövede- 

1. m és vagyonadó.
Jr.trtár 31-ig kell a zeneszerzői dijak első félévi részletét 

megfizetni.
Január 31.ig be kell fizetni az 1943. julius 1— december 

31-ig terjedő időre járó alkalmazotti nyugtnbélyc gilleléket.

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  ̂ (espreasók), 
p-nziók, kifözésiak korcsmák üzem. és árkorlátozasai) 

Ára: 3-50 P.

A Vendéghítóipari Korlá'ozások^ I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek.) 

Ara: 3.—  pengő

A Vendéglátóipari Korlátozások II. pótléka
(tartalmazza az egységes vendéglátoipari araka 

.szabályozó 14.000— 1943. K- M. sz. rendeletet.) 
az időközben kiadott módoaitásokkal és magyarázatokkal

együtt.
Ara: 4 — pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlékai kapha
tók a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-

Január 31-ig be keli jelenteni az értelmiségi munkakör
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében és munkaköré
ben 1943. december 31_ig beállott változásokat az Értelmisé
gi Munkanélküliség Kormánybiztosához.

Február 5-ig megfizetendő az 1944. év I. negye
dére eső üzletbér első részlete.

Február 5-ig' a Szakmai Családpénztárhoz, be kell küldeni 
a „Havi bejelentési jegyzék£‘-et.

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

Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni február havi forgalmi adóátalányukat. ^

Február 15-ig kell beadni a balesetbiztosítási já
rulékkivetés céljára szolgáló vallomásokat.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási en
gedélyek iránti kérvények. . ...

Február 28-ig be kell nyújtani a kereseti, jöve
delmi és vagyonadó vallomásokat.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi január hó 25-én (kedden) d. u. 
1 óiakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1944. január 15.
Dr. Havas Nándor s k. Kövessy Géza s. k

főjegyző etaök

Kisfaludy Sándor centenáriuma
A  bűbájos régi regék, a /,Himfy dalai" és annyi 

más szép költemény szerzője 100 évvel ezelőtt halt 
meg. 1944-ben fogják országosan megünnepelni az 
évfordulót. A vendéglátóipar olyan helyiségeiben, 
ahol zenekarok és dalénekesek működnek, az ünnep
léshez való csatlakozásnak kedves módja volna az, 
amit az Idegenforgalmi Szövetség javasolt, hogy 
minél több Kisfaludy-dalt vegyenek fel műsorukba. 
A nagy költőnek számos verse meg van már zené-
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r'tve, de a mai modern zeneszerzők részéről is meg
érdemelné az első magyarországi kőszinház megal
kotója és annyi szép hazafias mozgalom indítója, 
1 g v  uj zenét komponáljanak a •,Kesergő és boldog 
szerelem’' poétájának .egyes müveire. Ezeket Kis
faludy szobrainak és síremlékének megkoszorúzásai 
alkalmából is e ő lehetne adni.

Ipartestületünk elnöksége felkérte az Idegenfor
galmi Szövetséget, hegy Kisfaludy Sándor megze
nésített dalait összegyűjtve bocsássa a zenéltető 
üzemek rendelkezésére.

/” zeneszerző! Jocpdljak
ügyében a zené tető érdekeltésgek f. é. január 11-én 

zés értekezletet tartottak a Budapesti Kávésok 
Ipartestületének tanácstermében.

Az értekez’eten résztvettek: Kövessy Géza, a 
kávés ipartestüket elnöke, a budapesti szállodáig és 
i endéglős ipartestület részéről: Németh A'adár, dr. 
Németh Béla, Somogyi Ottó jegyző, a műsoros szó
rakoztató üzemek igazgatóinak szövetsége részéről; j 
Fvetovics János e’nök, Borbély Zoltán igazgató- dr. í 
Hoványi Gyula ügyvéd, a szállodások, vendéglősök 
és kocsmárcsok országos szövetsége képviseletében: í

Sa lsó  gőzm osógyár
és feharnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyítóit vízben
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó arak Ielefon: 115-286

Reif János, Kenderes János, Pősfa-y Gyula titkár; 
Novotny Béla Kugler Ferenc a kocsmáros ipartár
sulat részéről, a Moziegyesület (M. M. O. E.) kép
viseletében Renard Béla, dr. Bodonyi Viktor alelnö- 
kök, Tavi Ágoston; az Országos Magyar Mozgókép
ipari Egyesület részéről: dr. Toldy Zoltán, a Ma
gyar Tánctanitók Országos Szövetkezete képvisele
tében: Róka Gyű'a elnök, Gaubek Rezső titkár; dr. 
Havas Nándor ipartestületi főjegyző, előadó, Megy- 
gyes István aljegyző jegyzőkönyvvezető.

Kövessy Géza e'nök örömmel üdvözölte a meg
jelenteket, reámutatott a zeneszerzői jogdijak kér
désének fontosságára. Felhívására

Havas Nándor főjegyző ismertette a zene jog
dijak’ ügyét; a zeneszerzői szövetkezet újabban emel
te igényét- melyet az összes zenéltető érdekeltségek
kel szemben kívánt érvényesíteni. Bemutatta a 
szövetkezet ügyészének levelét, melyben tárgyalá
sok megindítását kéri és je'zi, hogy a szövetkezet 
adminisztrációjánál intézkedett, hogy addig is, amíg) 
ia vitás kérdések tisztáztatnak, a tavalyi szerzői jog
dijak befizetését fenntartással elfogadja. Kéri, hogy 
ezt az összes érdekeltségekkel közöljük.

Majd inditvánvnyza- hogy a megjelent érdekelt
ségek a teljes szolidaritás alapjára helyezkedve ala
pítsák meg a Zenéltetők Érdeképviseletének Szindi
kátusát, mely a zenélés kérdései ügyében egysége
sen járjon el.

A  megjelentek egyhangúan hozzájárultak az in
dítványhoz, mire

Kövessy elnök kimondta a szindikátus megalakulá
sát. Egyben az elhangzott felszólalások alapján ki
jelentette, hogy a szindikátus ügyeinek vezetését 
egyelőre a budapesti kávésok ipartestülete látja el.

Ezután az érdekképviseletek képviselői részletesen 
kifejtették saját szakmájuk szempontjait és az ak
tuális ügyekben elfoglalt álláspontjukat.

A  felszólalások után
Kövessy Géza elnök köszönetét mondott a részt

vevőknek és az értekezletet berekesztette.

Az értekezlet határozata folytán arról értesít 
jük érdekelt Kartájainkat, hogy további értesité 
sünkig a múlt évben fizetettjogdijakat fizessék.

rendelkező őskeresztény üzletvezetők sajátkéz
zel irt ajánlatát kérjük fizetési igény megjelö- j 

lésével a kiadóhivatalba.
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Gyártja: Papp ssnoras k.«iUt
Budapest, Ili. Hévízi-ut 4/6 
Telefon : 3Ó2 7? 2, 163-01 I .

tóiN-zenizem

N y u g d i j p ó t l o  c s o p o r t  l é t e s í t é s e

A  mai rendkívül időkben, amikor minden em
ber élet- és vagyonbiztonsága bizonytalan, önkénte
lenül is felvetődik a biztosítás kérdése.

Ipartestületünk vezetősége részletesen foglal
kozott a 105 éves mu tr-i visszatekintő „Adriai Biz
tositó Társulat” ajánlatával és azt időszerűnek és 
minden Kartársunk érdekében állónak találta.

Megjegyezzük, hegy nevezett biztosító társulat 
számos .más ipartestülette.1 bonyolított le hasonló 
akciót, melyek igen szép sikert eredményeztek.

Az ,,Adriai Biztosító Társulat'1 most megalakí
totta a Budapesti Kávésok Ipartestülele Tagjainak 
Nyugdíj . pótló Biztcstási Csoportját, mely hivatva 
lesz arra, hogy akár uj biztosítás keretében, akár a 
már meglevő biztosítások kiegészitéseképen tegye 
lehetővé a rendk.ivü i idő k fokozott kockázatának el
viselését.

Felkérjük Kartársainkat, hogy ebbe a csoport
ba minél többen lépjenek be és a testületünk igazo
lásával mgjelenő urakat fogadják szívesen.

t «) ,
mhíiJÍ O- r, '. Ü

IIIIIIW MIIM  Ilii ....
(3;r pkártya- és márványasztalok.

ssá k e k , Jég szekrén yek , méret után is 
teljes berendezlek, 4961 ^SgSUlíOk stb

4 á » i  i í 4 1JbV
T e le fo n : 2 2 4 -8 0 4 , ti____ ___  ürMgiwMmEgressBgsimjÉMMiii^^
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D áj m en tés 'c
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-— .________________ _______ ____»„  ________________

*  i ,  *Alkalmazottak orvosi meg-

Vendéglőben, kávéházban,t kávémérésben, kocs
mában, cukrászdákká, e ü Öákbön:,a
közfogyasztásra -$4$lg41gU$taUM$zeMsk Jt&Wk, ,^o*
vábbá a fogjrászt|sra szánt ' egyeb s'éfréz-éti' elekek 
ipari előállátásánáÍ'^'Mk^^iiÍl'Íés forgalombahoza- 
talánál csak olyan--sremély ek-e'b...-alkalmazni,

akik f e r t ő z ő l^ I^ lé y M  ' É m > ^ lW h É ^ ^ órcÉ

es
a fennforgó ;lélfi9t3ŐBé-gh' -̂;/^B f̂.,yf)Btiáj5 ,.,-pjegfelölő 
munkával kell íögíáPtö-Ztüííhii.^p. iijÓKűdaiiriiiU/irkával)
és csak ha
viszonyt megszűntöt................
akként kell is
csak azokkal széi^b^b^iBf^ryí^^hAia^t) 
kaköriik folytán-'tá'-tövább^e^^^^elieít-Vé^t nyiij- 
tanak. Az alká’VnázM^-ák-Cb^éá^fe'^igyi’ rVtósgálatát

1 !nn nv /A , ’t- e • r*i vd VÓ'/ : í,> 1 r  ■' ‘fö il yékOiV  ̂1 lir ilí-i letőleg ellenőrző 
Ivekre valamely
köre kiterjed, a? g g t ú j o z ő ,pedi g 
a városi, illetŐleg”a3>községi>^(iköy)d#ryps^k.teljesítik.
A  vizsgf
megismételni.. .. -T,.,K,0 ^
könyvbe kell 4,. J -a '''és  a
888—1940.; BM,, i t e i ^ ^ i A ^ V  oAsj-

Önnek is 40°/o ifa1"k'istP~cyökk-c?nt-enni villany*#ám-iájf.t.
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FUCHS JÓZSEF VlU& M Ö SSi& r V A U iU T
Budapest, VI,

Kosa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat hor'
KÖZPONTI IRODA; V II!, KŐRIS UCCA 7.1. Telefon: 133—482. dm̂  FUi$3t>-ésU'' szenzációja.
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GERBEAUD GERBEAUD
v-w ' •-
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
------- --  ■ — , . ■■■„  ........— — .................... ...  ............... .....

Könnyítések az értelmiségi 
alkalmazottá k bejelentésénél

A  hivatalos lap 1943, december 12-i számában 
jelent meg a m. kir. minisztérium 5470— 1943. M, 
E. számú rendelete, amely a 1939 :IV. törvénycikk 
magánalkalmazotti rendelkezéseinek végrehajtásá
val kapcsolatban mindennemű bejelentés alól men
tesíti azokat a vállalatokat, 'amelyek nem foglalkoz
tatnak zsidó értelmiségi alkalmazottakat. A  többi 
vállalatok tekintetében pedig azt a könnyítést álla
pítja meg, hogy a bejelentést évenként csak egyszer 
kell megtenni, mégpedig a december 31-i állapotnak 
megfelelően a vállalat nagysága szerint a következő 
év január, február, illetőleg március havának utolsó 
napjáig, továbbá a nemzsidó alkalmazottakat nem 
,kell személy szerint, csak szám és az illetmény vég
összege szerint bejelenteni, végül a bejelentés tech
nikai része is lényegesen egyszerűsödik. Ezenfelül 
tartalmazza a rendelet még a 7720— 1939. M. E. 
számú rendelet egyes kisebb jelentőségű módozatait, 
amelyeket az 1939:IV.. törvénycikk magánalkalma
zotti rendelkezéseinek immár több mint négy esz
tendeje tartó 'végrehajtásában nyert tapasztalatok 
tettek szükségessé,

A i adómentes jövedelem értékhatárát 3600 
pengőről 6000 pengőre emelték fel
A  Budapesti Közlöny közölte a minisztérium 

rendeletét, amely a kereseti adó, a jövedelemadó és 
az állami pótadó egyes rendelkezéseit módosítja. 
A  rendelet leglényegesebb rendelkezése, hogy a  jöve
delemadónál a magánszolgálatban álló alkalmazottak 
és az egyházi javadalmasok adómentes értékhatárát

; Sváb - Russnlbogár
Irtás Jótállással
Vállaljuk Szarni helvi? égéinek 
Sváb rusznibo^ór, egér és ds! 
kény elleni karbantartását-

Wonlch 9ér«ilrté vállalat
Budapest, IV ., K irá ly i Pá!-u . 13 b .

T e l : 189*585.

3600 pengőről 6000 pengőre emelete fel és igy 1944 
január 1-től kezdve jövedelemadót csak azok a ma
gánalkalmazottak és egyházi javadalmasok fizet
nek, akiknek az. 1943. évben 6000 pengőt meghaladó 
szolgálati illetményük volt. A  megnövekedett kere
setekre tekintettel ezenkívül mérsékelten felemeli a 
rendelet a kézmüiparosok, valamint a házalók és 
külföldi iparosok adótételeit.

Figyelemreméltó rendelkezése ezenkívül a rende
letnek, hogy a szolgálati illetmények, valamint a 
tantiemek felvételénél kiállított okiratok nyugtaille
tékeit az állami pótadó tételébe olvasztja be. A  vál
lalatok tehát január 1-től kezdődő időre eső járan
dósága után a nyugtabélyegilleték összegének meg- 
fele’ő mértékben felemelt állami pótadót kötelesek 
leróni.

Milyen össze ? erejéi? nem lehet 
végrehajtani a fizetéseket
A  Budapesti Közlönyben megjelent kormány- 

rendelet uj értékhatárt állapit meg a szolgálati jog
viszonyból eredő követelések végrehajtás alól való 
mentessége tegkintetében. A  köz- és magánalkal- 
Imazottak illetményeiből ezután évi 3000, a nyugdi
jakból évi 2000, a munkabérekből napi 8, vagyis évi 
2400 pengő mentes a végrehajtás alól.

A rendelet ezenfelül megszünteti az eddigi 
rendszert, amely nem volt figyelemmel az adós csa
ládjára. Ezentúl az adósnak minden 18 éven alulit I 
gyermek után még évi 250 pengő fizetése vagy 
nyugdija és — a foglalás alól már amúgy is mentes 
gyermeknevelési pótlékon felül — még napi 40 fillér, 
tehát évi 120 pengő munkabére mentes a végrehaj
tás alól.

A  szociális, illetőleg családvédelmi szempontok 
érvényesitése terén újabb lépést jelentő rendelet 
1944 január 1-én lépett httályba.___________________

Keresek és kínálok
nagyszámú megbízóim részére Pesten és kör

nyékén

ház és telek
ingatlanokat, továbbá az egész ország területén
mezőgazdasági és szölöbir tokokat. NAGY 

IRODA, Baross-tér 17. Telefon: 424— 373,

fi d a s j n 3 f i l l é r b e  keriH
n ) éve isme t „,A| ÖLI Ó ‘ 

cilrompótló teb!e In iév. n f

Kozmochcmiu R. T. Budapest, IV., Molnár ucca 35. >>
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_ _ Uta lta !  i
Ipari ügyek

Körlevelek
Az ipartestület elnökség az uj évben a követ

kező körlevelet küldötte szét:
1. sz. körlevél: Nyugtabélyegilleték lerovása. — 

Állami pótadó felemelése.

A vigalmiadé kivetése ellen benyújtott felebbezé
sek tárgyalása
f. é. január ll-n  ment végbe dr. Wurmb Elemér 

szfőv. tanácsjegyző elnöklése mellett A  bizottság 
a benyújtott 18 felebbezést egyenként letárgyalta és 
azok ügyében határozatot hozott. Ezzel az 1944. évi 
vigalmiadé kivetése véget ért, felhívjuk a tagokat, 
hogy kötelezettségüknek pontosan feleljenek meg. 
Adóközösségi értesítés

Felhívjuk azokat az adóközösségi tagokat, akik 
az 1943. évre még tartozásban vannak, hátralékukat 
legkésőbb január 25-ig endezzék. Ezen időn túl őket 
az adóközösség tagjai sorából minden külön értesí
tés nélkül töröljük. Az adóközösségi átalányokat — 
mindaddig, míg az uj átalányok megállapítása nemi 
történt meg —  az 1943. évre megszabott összegben 
kell megfizetni.

Szárított tojáspor szétosztása.
Ipartestületünk elnökségének utánjárása foly

tán sikerü lt elérnünk, hogy a Tojás és Baromfifor
galmi Központ tagjaink részére száritett tojássárgá
ját utalt ki, melyet a testület vett át és a Kávésok 
Áruforgalmi rt. utján oszt szét a karfásak között. 
A vonatkozó értesítést mindenki postán megkapja, 
ara kérjük, hogy a kiutalt mennyiséget fizessék be 
és három nap alatt vegyék át.
Hol szerezhetők be az értelmiségi munkavállalók 

bejelentésére szolgáló nvomtatvánvok ?
Az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott 

magánalkalmazottak bejelentésére vonatkozó nyom
tatványok városokban a polgármesteri hivataloknál, 
községekben a községi e1 ölj áróságoknál szerezhetők 
be. A bejelentéshez szükséges kimutatási űrlapok 
ára a kormánybiztosság újonnan kiadott rendelete 
szerint darabonkint 2 fillér és 100 százalék felár, a 
belivek ára darabonkint 1 fillér és 100 százalék fel
ár.

Élettársat keres 49 éves int., jómegjelenésü, jó 
üzleti érzékű, rk. független nagyvendéglős özvegye 
jelenleg előkelő állásban. Értesítést az ipartestületbe 
„Abszolút megbízható" jeligére kérek.
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DRABEK FERENC j
old- gépészmérnök gépgyára 

BUDAPEST, VII., BÓKAY JÁHOS-U CA 14- SZÁM
S á lit. Hütógéposztály telefon: 138 — 881
LINDE HŰTŐGÉPPEL felszerelt elektromos, 

autómat kus szekrényeket, vitrineket, fagylal 
gyár ló és konzerváló berendezéseket, önmű
ködő soachtlizókat, hűtőkamrákat stb.

GECHTER és KÜHNE habverő, cukrász- és 
csokoládéipari gépeket.

BEHER dagasztógépeket.
TORRO automatikus edénymosogatógépeket s b

Kérjen rüjmontes árajánlatot! ||

H Í R E K
Eiőljá ósági ülés.

A  Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró
sága f. é. január 25-én (kedden) d. u. 1 órakor tart
ja ez évben első e’őljárósági ülését. Kérjük az e'ől- 
járóság tagjait és a számviszgálókat, hogy az ülésen 
lehetőleg teljes számban vegyenek részt.
Kinevezés

A Kormányzó Ur őfőméilósága Ács Nagy Zol
tán közellátási tanácsost, a Közellátási Hivatal osz,- 
üái'y vezetőjét, közellátási főtanácsossá nevezte ki. 
örömmel köszöntjük iparunknak igaz és igazságos 
jóakaróját.
Házasságkötés

Wagner Jenő és felesége Schumitzky Gizella le
ányát, Csöppit, január 15-én este fél 6 órakor vezette 
o tárhoz a budapesti Szent Domonkos-rendi plébá
nia templomban dr. Lippay István, az Ipartestüíetek 
Országos KKüzpontja titkára. Igaz örömmel gratu
lálunk!
Az iparkamarák autonómiájának visszaállítására
nézve, mint köztudomású, a kereskedelmi tárca kép
viselőházi tárgyalása alkalmával miniszteri nyilat
kozat hangzott el. Gazdasági körökben övömmel fo_

1 gadják a kamarák autonómiájának visszaállítását, 
Hire jár, hogy a budapesti kamaránál, melynek ed
dig 80 kinevezett tagja volt, a kamarai tagok létszá
mát 120-ra emelik fel és ezek választják meg a ka
mara elnökét és 2 ale’nökét. Az autonómia kérdése 
most állandóan napirenden van.
A Magyar Cigányzenészek Országos Szövetsége 

' kéri, hegy a helyiségekben lakalmazott cigányzene- 
1 karokat^ i"etve a zenekar tagjait, lehető'eg a bel

ügyminiszter által 213.187— 1943. VII. b. sz. a'att 
engedélyezett Magyar Cigányzenészek Országos 
Egyesülete tagjai sorából alkalmazzák. Egvben arra 

| kéri tagjainkat, hogy az üzleteikben működő zeneka
rokat a szövetséghez való csat’akozásra hívják fel.

! Újból megkezdik működésüket a munkabérmegil 
pitó bizottságok.
Mint értesülünk, a legközelebbi időben újra élet

re hívják a legkisebb munkabérek megállapítására
1937-ben alakítóit bizottságokat, hogy ezek foglal-

Hungária borpince b o r d ó  
I r o d a :

é <* p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k
B U D A P E S T ,  V. ,  Z R Í N Y I  U. 7.

Telefon: 181-214
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Okozzanak a mindenkori munkabérek megáll;\pitásá- 
A  bizottságok újjáalakítása és egy behívásárava

vonatkozó előmunkálatok az iparügyi minisztérium
ban már megindultak.

I

£ ff ff
ft?

sra.'fG

■si Jj* tyjv'

Egy liter h ideg  vízbe tegyünk 
3 evőkanál Francia cikóriakávét.

\gd\
© W
Forraljuk körülbelül 5 percig, 
míg a habja teljesen el nem íő.

©  y & p
Főzés után álljon a főzet 3 percig, 
hegy tökéletesen leülepedhessek. 
De ne öntsünk hozzá hideg vizet1

A főzetet szűrjük le kávéskannába.

Egymagában 
vagy tejjel keverve 

kitűnő!

Az Országos idegenforgalmi Bizottság
keretében működő Idegenforgalmi Propaganda 
Munkaközösség' ötödizben rendezi meg az Idegen, 
forgalmi Közigazgatási Tanfolyamot. A  tanfolyam 
február 4-én kezdődik és június 6-ig tart, hetenként 
kétszeri előadásokkal. Az előadások előadói az ide
genforgalom korifeusai és a szakma kiválóságai. 
tanfolyamra jelentkezni lehet a Műegyetem közpon
ti épület I. em. 65. sz. a. február 4-ig személyesen 
hétköznaponként 12— 3 óra között.

r

GYOÜO Á BÍR IT Nkbr k ü lö n leg esség
G y á rt ja : PUKNOK3 LIKÖ BG YÁR Budapest 

IX , Fer*nc> kcru i 22.
FONTOS FIGYELM EZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat, 
hogy valódi GESSLER A LTV A TE R  helyett más gyártmányú 
AHvatert sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg
ből, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
itasitsák.

Előfizetési dij:
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőknek 

egész évre 30-— pengő.

Felelős kiadó.
________________ MEGGYES ISTVÁN________________

Nyomta; lloffnmnn és Társa könyvnyomdája 
Budapest. VII., Kazinczy-utca 5.

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

Ajánlj* dúsan felszerelt raktárát, u, m .: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, ptirnfadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329, 423-363.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakp art 6.

Telefon ; 183-439. — Üveg és p o rce ll& n

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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