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November 3-án kezdődik az ipartestületi tanonciskola 
1943'—44. tanéve.

November 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér 
első részlete.

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

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

November 20-ig (befizetendő /i vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

November 30-ig be kell jelenteni a családvédelmi pénz
járnál, ha ,a személyzet létszáma oly mértékben csökkent, 
hogy az üzem a biztosítási kötelezettség alól kiesik.

Előljárósági ülés
— 1943. október 23. —

Az október havi előljárósági ülés a megjelentek nagy ér. 
deklődése mellett folyt le. Sajnos a viszonyokat jellemzi a 
távolmaradottak, illetőleg kimentések nagy száma, az üzlet
vitel gondjai, az utánjárások kartársainkat annyira elfoglal
ják, hogy a közéleti munkásságra ali© jut idejük.

Külön említjük fel, hogy Kövessy Géza elnök akadályoz
tatása folytán az ülést Patat Lajos alelnök vezette, akinek e 
minőségben ez volt első szereplése. — A bemutatkozó —• 
hogy színházi nyelven mondjuk — nagyon sikeres volt.

Az előljárósági ülésein megjelentek: Patat Lajos alelnök, 
dr. Kállay Albert szív. főjegyző iparhatósági biztos, Ábra- 
hám István, Jovics Jenő, Itass Béla, Manninger Ferenc, Ma- 
róthy Gyula, Mayer Rezső, Paulin Lajos, Sági István, Slezák 
József, Szlavek Károly, Szmrekovszky Tibor előljárósági ta
gok és számvizsgálók, dr. Havas Nándor főjegyző, Meggyes 
István aljegyző, jegyzkönyvvezető.

Elmaradásukat kimentették: Kövessy Géza elnök, Szabó 
Samu Ottó Dezső alelnökök, S^mola Hugó, Tihaméry Kál
mán. br. Wasmer Gusztáv, Zsigmond László.

Patat Lajos alelnök az elöljáróság ülését megnyitotta, a 
megjelenteket üdvözölte, majd a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Paulin Lajos és Sághi István elöljáróság! tagokat jelölte ki.

Az 1943. szeptember 23-iki ülés jegyzőkönyve bomutatta- 
tott s megjegyzés helybenhagyatott.

A legutóbbi előljárósági ülés óta a következő iparenge
délyek szűntek meg: Rózsadombi étterem és kávéház kft,
Ádám Károly né és Ender. György.
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Főjegyző jelenti, liog-y Makacs István volt ipartestületi 
ing, Szitnyay Károly a tanonciskola hitoktatója, elhunytak.

Patat Lajos alelnök közli, hogy Malosik Antal, a szállo
dás és vendéglős ipartestület érdemes elnökének egyetlen 
unokája elhunyt, javasolja, hogy az elöljáróság részvétét fe
jezze ki.

Az elöljáróság a bejelentéseket sajnálattal vette tudo
másul és a részvétnyilatkozatokhoz hozzájárult.

Ifj. Füzék Lajos apósának, Flasclmer Antalnak elhunyta 
alkalmából nyilvánított részvétért köszönetét mondott.

Az Ipartestület mestervizsgáló bizottsága tiz jelentkezőt 
sikeresen vizsgáztatott le.

Az ipartestületi tanonciskola 1943—44. évi tanévét novem
ber 3-án kezdi meg.

Alelnök felhívja a tanonctartó testületi tagokat, hogy ta- 
uoncaikat Írassák be és iskolalátogatásukat szigorúan ellen
őrizzék. Egyben közli, hogy tanoncot csak e hó 31-ig lehet 
szerződtetni.

A szállodás és vendéglős ipartestülettel köt ött megálla
podás szerint a közös leventeegyesület költségeiből testüle
tünkre 3260 pengő esik. Ezt az összeget az elnökség folyó
sította.

Az elöljáróság elnök intézkedését jóváhagyólag tudomá
sul vette.

NATIONAL
és egyéb  e llenő rző  pénztárgépek, 
sp eciá lis  Üzeme - Karbantartás, javi* 
tas ö sszes  k e llék ek , e la d á s , vétel, 

csere.
MonhaltJános

Budapest, III.; Lajos*u. 107,
T elefen : 3 6 2 -7 6 1 .

Bemutattatott a Magyar Cigányzenészek Országos Egye
sületének levele, melyben testületünk tagjainak figyelmét 
újonnan szervezett munkaközvetítőjére hívja fel.

A közlést az elöljáróság az érdekeltek figyelmébe ajánlja.!
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban
Szmrekovszky Tibor panaszolja, hogy a zeneszerzők szii-l 

vétségé a szerzői jogdijakat egy éven belül 450 százalékkal 
emelte fel.

Főjegyző ismerteti a szerzőjogi törvény vonatkozó ren-S 
dél kezeseit.

Dr. Kállay főjegyző sérelmesnek látja, hogy egy magán! 
érdekeltség —  minden hatósági felülbírálás nélkül —  dija! 
kát szedhessen be,

Alelnök indítványozza, hogy a testület a szállodás és| 
vendéglős ipartestülettel együttesen kérje a kormánytól a| 
Zeneszerzők szövetsége jogállásának szabályozását.

Az elöljáróság ily értelemben határoz.
Az iparügyi miniszter urnák a bérrögzitő rendelkezések* 

betartása tárgyában kiadott 45.810—XIII. 1943. sz. rendele 
tét főjegyző ismertette, rámutatva egyben azokra a nehézsé
gekre, amelyek a rendelet végrehajtásával járnak.

Szlavek Károly sajnálattal látja, hogy a munkaközvo. 
Ütéssel foglalkozó hivatalos szervek sem tartják magukat a 
rendelet előírásaihoz. így az állami munkaközvetítő sem tud 
az előirt béreken munkást adni.

Patat Lajos alelnök indítványozza, hogy
a) a testület tagjai szólittassanak fel, hogy a most fize

tett béreket jelentsék be;
bl Rendelettel mondassák 'ki. hogy alkalmazottak csak 

indokolt esetben változtathassanak állást. Ennek a rendelke
zésnek büntettő szankciója legyen.

c) Az ipartestület kérelmezze, hogy a mostani bérmeg
állapítás hatályon kivü! helyeztessék és a testület kebelében 
állitiassék fel egy bérmegállapitó bizottság;

d) Kérje az ipartestület, hogy a személyzet munkaruhá
val láttassák el.

Főjegyző jelzi, hogy az indítvány! b) pontja a gyakorlat-

JómegjeJemésü, 43 évee, rk. vallásu

mester  v izsgázót  i
(jelenleg is vezető állásban) ug.v a kávéházi, mint a vend< í-i 
lői szakmában nagy gyakorlattal rendelkező, reprezentál i>s| 
kalkulációs, irodai munkakörben, beszerzésekben jártáé eiztik-l 
ember elhelyezkedne csak a fővárosban. Szives megkere;é-j 
sokét levélben a kiadóhivatal utján kérek „Szakember*1 el 
1 igére.
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D i| ia ie n t e s  c i g á n y z e u é s z  k ü z v e ,t i t é s  
c s a k i s  a z  e g y e s ü l e t ü n k  á l t a l ,  

t e l e l ő n  s 1 9 4 — 6 0 9 .  Bpest, IV, Fővám-tér 2.

bán kivihetetlen, ennek elejtését kéri. A többi pontok tekinte
tében a testület el fog járni.

Az elöljáróság- ilyen értelemben határoz. ' •
A kávékészletek zárolása, illetőleg kávékiutalás tárgyában 

u testület a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz fordult.
Az október havi vajkiutalás rendben megtörténi. A ked

vezőbb liszthelyzetre való tekintettel a testület elnöksége a 
székesfővárosi élelmiszerjegyközponthoz fordult és a kávé
házaknak zsemlével való ellátását kérte.

A kávéházaknak sajttal való ellátása ügyében a tárgya
lások folyamatban vannak.

A m. kir. közel látásügyi miniszter úrhoz az elnökségi fel- 
terjeszést intézett, melyben paprika, étolaj és egyéb zsiradék 
kiutalását kérte.

A szállodások és vendéglősök ipartestülete a borárak 
megállapítása tárgyában f. é. október 27-cn d. u. értekezetet 
tart, melyre a többi érdekeltségekkel együtt testületünket is 
meghívta.

A elöljáróság felkéri elnököt, Patat Lajos alelnököt, 
Szmrekovszky Tibor, Paulin Lajos, Sághi István és Szlavek 
Károly előljárósági tagokat, hogy az értekezleten jelenjenek 
meg.

Főjegyző' ismertette a légikárok elhárítására szolgáló ve
szélyközösség tervezetét, melyet az elöljáróság egyhangúlag 
elfogadott.

E kérdéssel kapcsolatban bemulattatott Kempelen Géza 
szakértő ajánlata a légolaLmi ügyek egységes intézése tár
gyában.

Az elöljáróság, tekintettel, hogy felsőbb jóváhagyáshoz 
kötött rendelkezésről van szó, ezzel a kérdéssel ezidőszerint 
foglalkozni nem láván.

Az év végének közeledtével az elöljáróság — mint min
den évben — felkéri a testület tagjait, hogy újévi ajándékai
kat szokás szerint a tesület humánus céljai javára váltsák 
meg.

Egy személyzeti ügy elintézése után 
Aleluök az elöljáróság ülését berekesztette.

E S P i t i S S ®
K&VÉFŐZŐGÍPEK

„LA CAAlHALr M3LAH0
magyarországi vezérképviselete: 

R o m á n  H t c h a r d n é  i r o d á j a ,  Budapest, 
VI., Bencur u 7. Telefon: 225— 381.

— 1

Egy liléi hideg vízbe legyünk 
3 evőkanál Ficrnck cikóriákéról

. 1 /Véé , v 1/
■ . i

Forraljuk körü lbelü l S percig , 
m íg a habja teljesen el nem  fő.

n a a s H n n

Kosa István és Társa bornaqykereskedelmi vállalat Különleges palackos és hor-
.. 79 7 dós fajbora:

KÖZPONTI IRODA; V ili, KŐRIS UCCA 27. Telefon; 133—482. ma Bllíl^est szenzációja.
i waxímmsBmaerssm cm Y-xMüer aramul

GERBEAUD GERBEAUD GERBEAUD
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$ & cU w ih d l~ Q é U
Aqaa vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

Spiiri ügyek
Kenyérfejadagok újabb megállapítása, A Közellátásügyi 

Miniszter Ur 124.510—1943. IC. M. számú rendeletével 1943. 
november hó 1. napjától kezdve a hatósági jegy ellenében 
kiszolgáltatható kenyérfejadagot az ország egész területén 
naponkint és személyenkint 25 dkg-ban állapította meg.

A kenyér és lisxtjegynek 1943. november hó 1. napjától 
érvényes egy-egy szelvénye ellenében 10 drb kenyérváltójegy- 
szelvényt kell kiszolgátatni.

A vendéglátóipari üzemekben kiszolgálásra kerülő kenyér- 
adag súlya változatlanul öt dkg. A kenyér legmagasabb ára 
továbbra is drb-ként 8 fillér. Ez az ár a kiszolgálási dijjal 
növelhető.

Adóközösségi hátralékok befizetése. Az év végének köze
ledtével felhívjuk a hátralékos vigalmi és forgalmi adóközös
ségi tagokat, hogy hátralékaikat legkésőbb az év végéig tel
jesen rendezzék, mert az adó'közösségnek nem lesz módjában 
őket az 1944. évi adóközösségbe felvenni.

Újévi ajándékok megváltása. Ipartestületünk elöljárósá
gának határozatából felhívjuk Kartársainkat, hogy úgy mint 
évek óta szokták, ez évben is váltsák meg újévi ajándékaikat 
az ipartestület szociális céljait szolgáló adományokkal. A tes
tület meghízottja mindenkit felkeres ebben az ügyben.

Zeneközvetitő felállítása. A Magyar Cígányzenészek Or
szágos Egyesülete IV., Fővám-tér 2. (Telefon: 184— 609.) sz. 
a. ingyenes állásközvetítőt állított fel. Hivatalos Idő 10—17- 
ig. Felhívjuk érdekelt kartársainkat, hogy adott esetben ve
gyék igénybe ezt az uj közvetítőt.

A b r o s z o k ,
lepedők, konyharuhák, pohártörlők, törülközők, 
felmóBóruhák nem mtirOStOS, rendkívül 

olcsón
W elSZ, Paulay Ede u. 58 udvarban jobbra*

Sváb - Rnsm ibogár 
_  irtás Jótállással

Vállaljuk fizetni helyiségeinek 
i P ^ ^ R hI  Sváb rutznibogár, egér és oai

elleni karbantartását-

Woíilch fórsglrtó vállalatBudapest, IV., Királyi Pál u. 13 b.
Tel: 189 58S.

—■ - ------

H Í R E K
Az ipartestületi tanonciskola 19481—44. tanévét f. évi no

vember 3-án kezdi meg.
A beiratkozok születési anyakönyvi kivonat, tanszerző

dés és legutolsó iskolai bizonyitványaikat hozzák magukkal.
A beiratási- és könyvtárdij 15 pengő, amelyet minden 

tanulónak meg kell fizetni.
Kérjük a tanoncíartó főnök urakat, hogy tanoncaikat a 

behatásra elküldeni ne mulasszák el, annál is inkább, mért a 
jkésőn iratkozó'kat kénytelenek lennénk ez ok miatt felje
lenteni. — A kényszerszülte mulasztást csak komoly beisko
lázással lehet pótolni.

November 3-án, szerdán, minden beirt tanuló köteles d. e. 
10 órára az iskolában megjelenni, amikor az iskolai évet ün
nepélyesen megnyitjuk.

Másnap, november 4-én, csütörtökön, az I -I I .,  november 
5-én pénteken a III—IV, osztályok megkezdik a rendes mun
kát.

Házasságkötés.
Ifj. Wagner Béla, Wagner Béla kai társunk és nejének 

isz. Malmarits Irénnek fia, f. é. október 27-én este 7 órakor 
]uz egyetemi templomban házasságot kötött Nagy Éva Má
riával, Nagy István és felesége Arsenieviis Mária leányával. 
— Igaz örömmel gratulálunk.

Cigányzenészek közvetítése.
A Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete alapsza

bályait és ezzel kapcsolatosan díjtalan állásközvetítő irodáját 
a belügyminiszter ur jóváhagyta.

Az Eg.vessület —• ideiglenesen — a IV., Fővám-tér 2. sz. 
alatt (telefon: 186—609, hivatalos idő délelőtt 10 órától dél
után 5 óráig) nyitotta meg állásközvetítő irodáját, amely

székek, Jégszekrények, méret után is
teljes berendezések, SŐntéspulfok stbFried, VI, K!rály-a. 44

Telefon: 224-804.
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u i c h z t  palackfocok

teljes zenekarokat, zenekarvezetőket és tagokat közvetít.
A Magjai* Cigány:.e:iészek 'Oisiágcs Egyesületének dijta 

lan állásközvetítőjét t. Kartársaink figyelmébe ajánljuk. 
KartársaU!!

A Putnoki likörgyár ,,Gyomorbarát’* elnevezéssel hazai 
&y°gyii<ivényekből párlás utján előállított kellemes zamatu 
keserülikör különlegességet hozott, forgalomba. Ajánljuk kar_ 
társainknak, tegyenek próba rend elést, hogy meggyőződjenek 
az áru kitűnő minőségéről. A gyár te'iefonszáma: 189—733- 
éw 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. 
bői, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

A Zwack likörgyár elsőrangú likőrjén és f/nicumján 
kiviil kitűnő minőségű Gin-t, whisky t és Wodká-t is gyárt.

Könyvismertetések
Ipari öntudatunk ébresztői és munkáiéi. Kenéz Béla elősza

vával, Budapest, 1943. az Országos Iparegyesület kiadása.
A Széchenyiek, Kossuthok, Eötvösök, Petőfink, Vö.rös- 

martyak, Aranyok nemzedéke, amely a modern Magyarország 
müvelődsének aapjait rakta le, jól tudta, hogy a művelődés 
fejlődésének lehetőségeit csak a gazdasági haladás előfelté
teleinek megteremtése teszi lehetővé. Ezért, ezek ,a nagy fér
fiak első feladatuknak látták hogy kiemeljék hazánkat a 
..•nyersanyagszállító gyarmat szomorú és sorvasztó szerepé
ből". amelyre; a függő állam ogi helyezőinkben, velünk szem. 
ben érvényesített kimé len vámpolitikai és egyéb eszközöl, 
hazánkat kárhoztatták Világosan látták legriagyobbjaink 
hogy az iparosodás a legelső teendő anyagi jólétünk emelésé
ire. Kossuth Lajos egyéniségének vakító meteorja- szinte el
halványítja azon férfiaknak szellemi sugárzását, akiket más
koron egymagukban is ragyogó csillagnak tekintettek volna.

Ezeknek az embereknek törekvése nemcsak az volt, hogy 
iiz ipar anyagi lehetőségeit előteremtsék, hanem a nemzetbe 
oltsák az ipari öntudatot, mint a legnemzetibb elhivatottság 
fontos tényezőjét. Testes kötetbe gyűjtötte össze Dalnoki 
Kováts Jenő azoknak a férfiaknak méltatását, akik ipari ön
tudatunknak ébresztői voltak. Csatlakoznak hozzzájuk azok

1/ftihden id'é&est

p l á n t á l

Kmperiál fügekávé
legjobb kávéizesitő. Kérje mindenütt!

G yá rtja : DIKK FIDÉL ÉS TARSA Budapest IX.

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

V., Thököly ut 34- T e l . : 225-730 és 227-770
a férfiak, akik egy évszázadon át azt a szövétneket, amelyet 
Kossuth Lajos és társai meggyujtof.tak, nem hagyták elalud
ni és fényét minden kor szükséges újabb eszközeivel fokoz
ták. A könyvben felsorakoznak azok a halhatatlan férfiak, 
akik Kossuth Lajos köré csoportosulva, az Iparegyesületben 
és a Védegyletben megvetették uodern iparosodásunk atap- 
pait. Batthyány Lajos gróf, Almási Balogh Pál, Vajda Pétéi’, 
Csanády Ferenc, Trefort Ágoston, .Eötvös József, aki már 
átvezet az Iparegyesület uj korszakára, Köréje gyűlnek a 
második, korszak nagyjai, mint Keleti Károly, Szabóky). 
Adolf, Ráth Károly, Horn Ede, Mudrony Soma. Majd Zichy 
Jenő gróf, Thék Endre, Matlekovits Sándor, Giück Frigyes, 
Zsolnay Miklós, Geilóri Mór, Gaul Károly és végül Tolnay 
Kornél életmunkája részesül beható méltatásban és mellettük 
iparosodásunk magas pártfogói: József nádor és énnek fiai: 
József főherceg akarásai és áldozatkész munkálkodása kerül, 
bemutatásra. ' • .

Az értékes tanulmányokat megelőzi Kenéz Béla, az Or
szágos Iparegyesület elnökének a történelmi keretet széles, 
íiudományos szemszögből méltató előszava. Az egyes érteke
zések szerzői: Joó Tibor, Kenéz Béla, Mérei Gyula, Na me
nyi Ernő, Supka Géza, Tonelli Sándor és Zsoldos Jenő. Ezek
hez az esszékhez csatlakozik azoknak az iparvállalatoknak 
rövid ismertetése, melyek 1886. óta a magyar ipar Nobel- 
diját: az Országos Iparegyesület aranyérmét nyerték el. A 
könyv alkalmas arra, hogy a magyar ipar elhivatottságát

Ztf&fr fnché 1 Ű Ű  éue
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Mária Terézia Brandy\ 
St: Hubertus Likőr 
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pálinka

Hungária borpince
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üjból tudatossá tegye a halhatatlan úttörők és a nagy köve
tők szellemi hagyatékából.

A könyvnek külön érdekessége a benne foglalt arckép
csarnok, amely a korabeli festők és szobrászok müveiben 
tárja elénk a méltatott férfiak arcvonásait. Nem kétséges, 
hogy a szépen kiállított könyv az őszi könyvpiac egyik leg
időszerűbb terméke lesz.
Hogyan éljen a szívbajos ember?

Szívbaj, érelmeszesedés, vérnyomás. Irta: Dr. Bodon Ká
roly egyet. m. tanár. Uj átdolgozott és bővített kiadás. Ára 
P 540. —• Novák Rudolf és Tsa kiadása, Budapest. — A 

könyvpiacon bizonyára nincs időszerűbb és fontosabb mű, 
mint Bedon tanár most megjelent müve. A népszerű é.s min
denki számára könnyen érthető mű célja, hogy a szívbete
geket és idegeseket — és ki nem az napjainkban? — álla
potukról felvilágosítsa, hogy életmódjukat ennek megfelelően 
rendezzék be. A kezelőorvos a rövid rendelés alatt nem tér
het ki minden legkisebb részletre, a beteg pedig! a szóbeli 
•utasítások javarészét elfelejti. E mü a beteg segítségére ki- 
ván lenni, bátorságot és egészséges életvágyat önt belé. 
Minden beteg meggyógj itható, — e tanulságos és értékes 
művön ez az alapigazság vonul végig. A mü gazdag tartal
mából a következő fontosabb, felvilágosító fejezeteket említ
jük meg: A szívbetegségek legfőbb tünetei. — A lélek és a 
szív. — A szívbajok és egyéb bánhalmák egymásra való cse
rehatása. — A szívbajok keletkezésének okai. — Életrendi 
szabályok. — Az érelmeszesedés. — Vérnyomás. — Meg le
het-e gyógyítani a szívbajokat, stb., stb. — E müvet egész
ségesnek, betegnek el kell olvasnia — egészséges optimizmu
sa csodákat müvei.

D A G A S Z T Ó -  ES  H A B V E R O G E P E K  

B U R G O N Y A H Á M O Z Ó  G É P E K  

B E É P Í T E T T  M O T O R R A L .

f i  KONYHAI- ÉS CUKRÁSZIPAR! GEPEK

74(exantkm erk

Uj telefon: 426—117.

vegyitermékek gyára R,-T.
B idapest, XiV. Cserei-u 14. 
Telefon: '-9-ÍÖ-8Ö, 2-9:8-91

ÜEZÖGYÁNS PEZSGŐGYÁR
VI',. Almássyutca 3. Telefon 423 594.— CASINO — FOR-YOU

Berkevifs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

ifj. GrUnwafd Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

i NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, t i" ., KAROLY KŐRÚT 9.

j Ajánlja au8an felszerelt fektéiét, u. m .: borsziveth uk. 
s/ürögepek, palackok, poraladugok,címkék stb. 

Telefon : 423 329, 423-363.

Előfizetési dij:
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőknek: 

egész évre 30.— pengő.

Felelős kiadó: 
M EG G YES ISTVÁN

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VIL, Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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