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HE FELEDKEZZEK HEG, H O G Y  . . .
Március 20-ig i; irtóznak a vigalmi adóközössóg tagjai 

í.i.'.i'fizetni ívárcius havi átalányukat.
Március 23-án (csütörtök) délután 1 órakor

előljátÓsági ülés.
Márciu.t 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le

vont kereseti- és állami pótadó.
Április 5-ig mc'gíizolenő az 1944. év I. negye

déve (február) esedékes üzletbér harmadik részlete.
Április 5-ig keli a gyermoknevulésii járulék (csa

ládi pótlék) negyedévi összegét befizetni.
Apri-is G-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 

nem lévő kávéházak vigalmi adója,

Április 10-ig be kell fizetni a március havi forgalmi 
átalányokat.

Be kell adni a járdái oglalási engedély iránti 
kérvényeket.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.
A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az lpar- 

testiilet irodájában.

M e g h i v ő .
A Budapesti Kávésok Ipartestületének előljáró- 

s >ga folyó évi március hó 23-án (csütörtökön) d. u. 
1 órakor a testület tanácstermében

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

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

főjegyző eleök

Kisffaludy-dalok
Kisfaludy Sándor halálozási centennáriuma al

kalmából az Idegenforgalmi Szövetség szívesen fo
gadta azt a javaslatomat, hogy a különféléi rávaló 
intézményeik, egyesületek, kivált a balatonvidéki 
fürdőigazgatóságoik, zenei szervek stb. kapjanak fel
szólítást Kisfaludy-dalok előadására. Néhány hely
ről olyan válasz érkezett, hogy készséggel teljesitik 
az óhajtást, de nem ismerik az alkalmas anyagot. 
A  Budapesti Kávésok Ipartestülete ugyancsak szí
vesen vállalta tagjainak fölszólitását, de egyúttal 
kérte, hegy a megzenésített anyagról 'bővebben tá
jékoztassuk. i

Sikerült is aránylag sok és értékes zenemüvet 
találni, melyek Kisfaludy verseire készültek és azon
kívül olyat is, aminek zenéjét még Kisfaudy szerez
te. Lekötelező segítséget nyújtott ebben dr. Isoz 
Kálmán, a Nemzeti Múzeum ny. igazgatója és Ma
jor Ervin zenetörténész, a Zeneművészeti Főiskola 
illetve a Nemzeti Zenede tanára, tehát két ráter
mett, elismert hozzáértő.

Bartalus István „Magyar Orpheuszában egész 
sor Kisfaludy-dal található. Csaknem mind Spech 
János szerzeménye:

Erdőn, mezőn zúgva dúl, fül . . .
Boldog valék nyugalmamban . . .
A  külföldön nyomorogva . . .
Ott, ahol én nevelkedtem . . .
Napok jönnek, napok mennek . . .
Nem nyomhatván el . . .
Lybiának homokjain . . .
Ezeken kívül még ugyanott Schreiber Károly- 

tól: A  nemzetnek teste a nép. ,
Külön jelent meg A'dler György (a Mátyás- 

templom regens chorija, Erkel apósa): „Dali -ja
(Napok jönnek, napok mennek).

Major kikutatta, hogy még egy Spech-dal 
van: „Ott ahol én nevelkedtem" szövegére; nem nó
ta, zongora kísérettel. , ^ ,

Fontos, hogy megvan a nevezetes Nemzeti Ének
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(Adja, Isten, hogy a magyart a fél világ uralja), 
amelyet Balatont üreden adtak elő 1831-ben, a szín
ház ünnepi megnyitásaikor.

Jelentős továbbá a „Magyar szüretelő ének", ez 
a Hymfy-vers „Édes, kínos emlékezet a Badacsony 
szürete". Major közölte 1927-ben az országos 
Beethoven-zieneünnepség albumában és megjelent a 
Zene cimü lapban. Beethoven tudniillik maga is 
feldolgozta a népi eredetű dallamot. Magyaros izü. 
Maga a Beethoven-kéziralt még mindig nincs feldol
gozva és a Breitkopf-féle lipcsei cég tulajdonába ke
rült, ahol ma is meg kell lennie,, ha a legutóbbi nagy 
bombázás azt is meg nem semmisítette.

Szó lehet Kisfaludy saját zongoradarabjai
nak előadásáról is. Az inszurrekciós indulót, az „Un- 
garisch'e Insurre.ktions Mansch"-ot Kisfaludy kom
ponálta. Megjelent a Muzsika cimü lap 1929. évi 
III. számában. Major ezt földolgozta és külön ta
nulmányt is irt ezzel a címmel: Kisfaludy Sándor a 
rnagvar zenetörténetben.

A  Bartalus-féle Magyar Orpheus-ban ugyan
csak megtaláltuk Kisfaludynak két saját kompozí
cióját. Valószínűleg 1809-ben irta.

Mátray (Rcthkrepf) Gábor megzenésítése 
1827-ből: „Ott ahol én nevelkedtem" (kézirat a
Nemzeti Múzeumban) és „Esztendőnként mért 
nincs kétszer Karácsony. Ez elég ügyes dallam és 
betét volt egyik darabjában. Az Angyal-féle kiadási

Családi s5r
0.7 literes és
11U literes palackokban.

HMtayal Polgári Sárikáé

Salgó gőzmosógyár
és fehérnemükölcsönzö

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

bocsátotta közriei (IV . kötet, 274-iik oldal).
Az Akadémia könyvtárában van Szcntgúly 

Gyula szerzeménye Kisfaludy iszövegére: „A  szerelem 
melyre két szív-- " Tóth István émeikeskönyve tar
talmazza az „Árpád apánk szerzeménye" kezdetű 
szöveget.

Dr. Isoz Kálmán hívta föl még a figyelmeméit 
Boda Sándor „Szerelem-e az, vagy nem" kezdetéi 
müvére. Nyomtatásban nem jeleni meg Aniold 
György „Mátyás király választásáéba illesztett 
„Adja Isten, hogy a magyart..." (Tátika I. rész 29. 
vers) és „Annyiféle a szerelem" (Somló I. 68—73.)

Rózsavölgyi Mark megzenésítés:-: „Nyisd meg
Ég fénykapuidat". Ez a Huiuyadi-ból való (1824).

TJjabb munka Sípos Antal zongora-darabja, A 
Szigliget, amely 1905-ben jelent meg. Mottói: Kis- 
faludy-sorok a „Csobáncából.

Van tehát elég zenei mü, ha a kegyelet méltó 
módon akar áldozni Kisfaludy Sándor emlékének.

Tábori Kornél.

Cvi rendes közgyűlés
1>44. március 9-én

Törvényes kötelezettség, hogy az ipartestületek 
az év elején számoljanak be egy évi munkásságuk
ról. Ez a beszámoló f. é. március 9-én történt meg 
a szokásos ürmepies formáik között. Örömmel álla
pítjuk meg —  aminek különben a közgyűlésen 
megjelent dr. Felkay tanácsnok is hangot adott — 
hogy az ipartestület működése és a közgyűlés lefo
lyása emelkedett és mintaszerű volt ebben az év
ben is.

Ki kell emelnünk azt a harmonikus megértést, 
amely a testületben és a vezetőség munkájában do
minál.

Sajnos, a közgyűlésiről szóló beszámolónkban' 
nem hallgathattunk el egy jelenséget, mely abban 
nyilvánult meg, hogy kartársaink aránylag kevesen 
veitek részt azon. Ma, amikor a testület keretében 
sok fiatal ős szakképzett iparüző tömörült, termé
szetednek tartanók, hogy azek minél intenzivebben 
vegyenek részt a közösség munkájában, annál, is in
kább, mert manapság nem elméleti, elvont gazda
sági kérdésekről van szó, hanem a legaktuálisabb 
—  existenciális —  problémákról. Igen hasznos és 
értékes lett volna, ha az aktuális kérdéseket gya
korló iparostársaink tették volna s^óvá, úgy, ahogy 
Némelh Aladár kartársunk a számolólap-ilWék 
kérdésével nagy alapossággal és tudással foglalko
zott.

A  közgyűlésen a következek vettek részt:
a) testület tagjai, illetve képviselőik:
Kövessy Géza elnök, Ottó Dezső, Szabó Satun, 

alelnökök, Bandi József, Bokross Lajcs (Opera), 
Bauer György, Blüh Vilmos, Csiszár János, Deák 
Sándor, Erőss István, Fodor Zoltán, Orosz Ödön, 
dr. Goldmann Oszkár (Park szálló r. t.), Klaubcf
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D íjm entes  c igányzenész  közvetítés  
csak is  az  egyesü letünk  á lta l,  

t e le fo n : 194—609. Bpest, IV, Fövám-tér 2

Gyártja: Papp Entitás Eroiápszerüzem
Budapest, III. Hévízi-ut 4/6 

____  Telefon : 362 782, 163-011.
József, Krizmcinits János, Koch Gyula, Majoros Já
nos, M a m i István, Mcmninger Ferenc, Móritz Kata
lin, Nagy Jenő, Németh Aladár, B. Papp János, 
Pávái Ferenc, Pelczmann Ferenc, Reichmann Jó
zsef, dr. Strausz Vilmos, Szmrekovszky Tibor, pürr 
László és Weisél Károly testületi tagok;

b) vendégek: dr. Felkay Ferenc m. kir. kor-
mányfőtanácscs, a polgármesteri XV. ügyosztályt 
vezető tanácsnok, dr. Kállciy Albet szív. főjegyző, 
iparhatósági biztos, az IPOK képviseltében dr. 
Lippay István titkár, az Országos Iparegyesület ré
széről: dr. Naményi Ernő igazgató, a “Székesfővá
ros i kávémérők és kifőzök ipartársulata küldöttsé
ge: Wirth Zsigmond elnök, Nagy Albert' alelnök, 
dr. Prohászkci János titkár; a Magyar Szállodások, 
Vendéglősök és Korcsmárosok Országos Szövetsé
gének képviseletében: Wind János elnök, Reif János 
társelnök, Pősfay Gyula szerkesztő-titkár, Marton 
József, a szakirányú tanonciskola igazgatja, Tábori 
Kornél, Gosztonyi Jenő szerkesztők, Einziy Pál, 
Mester Kálmán és Sabathiel Tivadar.

A  testület tisztviselői: dr. Havas Nándor fő
jegyző, előadó, Meggyes István aljegyző, jegyző- 
könyvvezető, Meggyes Istvánná és dr. Rhénes Ist
vánná gyorsírók.

Kövessy Géza elnök a közgyűlést dé-li 12 óra 
15 perckor nyitotta meg. Megállapítja, hogy a köz
gyűlési meghívó a Kávésok Lapja f. é. február 15- 
iki és március 1-i számában közzététetett, ezenkí
vül minden testületi tagnak posta utján megkiil- 
detett. A  megjelent tagok száma a tagok összlét-

daB  i it i iá r d a s s ia i
• » • * kártya- és márványasztalok. II J
szék ek , jé g sze k ré n y e k , méret után ís 

teljes berendezések, SÖntéspultOk stb

F ried , VI, H iré ly -u . 4 4
T elefo n  : 224 - 804.
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számának — az alapszabályok 14. §-ában megsza
bott 10 százalékát meghaladja, tehát a közgyűlés
határozatképes.

Bejelenti, hogy br. W(ismer Gusztáv, Slezák 
József, Zsigmond László és Szmola Hugó —  kato
nai szolgálatuk miatt — elmaradásukat kimentet
ték. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Bandi .József és Németh Aladár közgyűlési tagokat 
kérte fel.

Ezután örömmel üdvözölte a testület megjelent 
tagjait és a hatóságok és társteistüleitek képviselőit. 
Külön emeli ki dr. Kállay Albert személyét, akinek 
megértő támogatásának, jóakaratának {testületünk 
igen sokat köszönhet.

A  napirendre térve,
Elnök nem tartja szükségesnek a mai helyzet 

részletes ismertetését, hiszen annak hatásait min
denki saját testién érzi. Ötödik éve benne vagyunk 
egy eddig nem ismert és nem képzelt világháború
ban. Az ezzel járó nehézségeiket igyekszünk leküz
deni. Felesleges az egyes kérdésekkel külön-külön 
foglalkoznunk, amit telhettünk, arról jelentésünk 
részletesen beszámol. Mindig arra törekedtünk, 
hegy a helyezet nehézségein könnyitsünk, méltá
nyolva és figyelemi:évéve a mindent megelőző köz
érdeket, a kávésipar érdeekit szolgáljuk.

Mielőtt a közgyűlés napirendjének tárgyalásá
ra rátérne, testületünk egyik érdemes, régi tagjáról 
emlékezik míg, aki iparunkban immár ötven évet 
töltött el fáradhatatlan szorgalommal és kitartás
sal s most 75-ik születénnapját ünnepli. Köszönti ez 
alkalomból Grcsz Ödönt, aki a zenés kávéházak egé
szen uj típusát fejlesztette ki, az idegenforgalom 
fellendítése körül nagy érdemeket szerzett. Megem
lékezésül átnyújtja neki a testület emlékérmét és 
díszoklevelét azzal a. kívánsággal, hogy még sok 
éven át dolgozzék a magyar l.ávésipar érdekében.

Elnök szavait lelkes taps és éljenzés fogadta, 
majd Kállay Albert főjegyző, iparhatósági biztos 
üdvözölte Grosz Ödönt, akinek munkásságát a ha 
tóságok is ismerik és méltányolják. Őszinte öröm
mel vesz részt az ünneplésben és a saját részéről is 
legjobb kívánságait ^fejezte ki.

Az időközben megérkezett dr. Felkay Ferenc 
tanácsnok szólalt fel, kit elnök külön üdvözölt.

Hangsúlyozta, hogy a hatóságnak nemcsak az 
a feladata, hogy az érdekképviseletek munkáját fi
gyelje ős íllenőrizze, de a jól teljesített munkát mél
tányolja és elismerje. Alkalma volt látni a buda- ' 
psti kávésipartestület munkáját, melyről megállapít
ja, hogy a legnehezebb viszonyok között is értékes 
__az ipar érdekeit szolgáló — munkát végez. Meg
elégedéssel és elismeréssel veszi tudomásul a veze
tőség lankadatlan kitartását.

jól esik egy érdemes iparüző ünneplésén részt- 
venni, akit és akinek érdemes munkáját személye 
sen ismeri, örömmel tapasztalja azt a harmonikus

Kosa István és Társa homaqykereskedelmi vállalat Különleges palackos és hor-
,. 73 • dós lajbora:

KÖZPONTI IRODA: V i l i ,  KŐRIS UCCA 27. Telefon; 133—482. ma Budapest szenzációja.



4 KÁVÉSOK LAPJA

D ie fa z i  j % a t a c k & < x a k

( f a U w U t d b - f i t c
Aqua vitae és e g y é b  likőr k ü l ö n 

l e g e s s é g e k ,  f ő z e l é k  é s  g y ü m ö l c s -  

k o n z e r v e k

összhangot, amely a válságos idők ellenére is ural
kodik a kávésípartestületben. Köszönti a testület 
vezetőségét és üdvözölte Orosz Ödönt.

Grosz Ödön meghatottan mondott köszönetét a 
nem várt ünneplésért. Büszkén mondja, hogy min
dig szeretettel ragaszkodott iparához, jó időkben, 
rossz időkben; meg van győződve, hogy jobb időket 
is fogunk élni, amikor a kávésipar újra elfoglalja 
régi helyét a főváros életében. A  jó kívánságokat 
és elismerést köszönve, azokat viszonozza és a tes
tületnek és a testület vezetőségének minden jót kí
ván.

Elnök a napirendre térve, melynek eiső tárgya 
az évi jelentés tárgyalása volt, javasolja, hogy an
nak felolvasása, miután azt minden tag nyomtatás
ban megkapta, mellőztessék.

A  közgyűlés a javaslathoz hozzájárult.
A  jelentéshez Németh Air bár közgyűlési tag 

szólalt fel. Elismerve annak iá detes és kimerítő 
tartalmát, azt kifogásolta, hogy a jelentés a szá
molólapilletékről szóló rendelkezéssel csak röviden 
foglalkozik és nem terjed ki az 1944. évben kiadott 
90— 1944. M. E. számú rendeletre. Majd részletesen 
fejtegette e rendelet sérelmes és az iparűzés foly
tonosságát veszélyeztető rendelkezéseit, kívánatos
nak tartaná, hogy az összes érdekeltségek összefog
va, közös nagygyűlésen fejtsék ki álláspontjukat és 
juttassák el úgy a törvényhozás, mint a kormány- 
hatóságok elé. Követelnünk kell a számolólapilleték 
átalányozásnak, esetleg a forgalmi adóba való be
olvasztásának elrendelését és a súlyos büntető 
szankciók enyhítését.

A közgyűlés lelkes tapssal hallgatta végig Né
meth Aladár felszólalását, majd

Kövesmi Géza elnök valasz, ában kiemelte, hogy 
az 1944. évben kiadott rendelettel kapcsolatosan 
történtek az 1943. évről szóló beszámolóban nem

Sváb* Huszníbogár
irSás Jótállással
Vállaljuk üzami he'vű égéinek 
Sváb rusznibogár, egér és pe* 
kény elleni karbantartását-

Wonich féregirtó vállalat
Budapest, IV ., K irá ly i Pá!-u  1 3 b , 

l e l : 189 585

I
legjobb kávéizesitő. Kérje mindenütt!

GlPrtJs: D il i  FIDÉL ÉS íteSíi Budapest IS.

szerepelhetnek. A  dolog érdemére azonban termé
szetesnek tartja, hogy a 'számolólapilleték tárgyá
ban a többi érdekeltségekkel kapcsolatban akción
kat folytatjuk és igyekszünk a sérelmes rendelke
zések korrigálását elérni.

Több felszólaló nem lévén,
Elnök kimondja, hogy a közgyűlés az 1943. év

ről szóló jelentést jóváhagyólag tudomásulvette.
A  napirend következő pontja az 1943. évi zá

rószámadás, vagyonmérleg tárgyalása volt, melye
ket di'. Havas főjegyző terjesztett elő.

Minthogy a tárgyhoz felszólalás nem történt,
Elnök megállapította, hogy a közgyűlés az 

1943. évi zárószámadásokat, vagyonmérleget, vala
mint a székház számadásait tudomásul vette, jóvá
hagyta és a felelős tisztikarnak — a kimutatott túl
lépésekért is — a felmentést megadta.

A. tisztviselői fizetések a törvényes rendelkezé
seknek megfelelő keretekben lévén megszabva, azok 
ismertetése után, folyósításukhoz a közgyűlés hoz
zájárult.

Az 1944. évi tagdíjak és leventej árul ékeik meg
állapítása tárgyában az elöljáróság az 1943. évben 
fizetett járuléktáblázat további érvényben tartását 
javasolta, arra való tekintettel hogy a testület va
gyoni helyzete azok emelését nem teszi szükségessé.

A  közgyűlés ilyen értelemben határozott.
Az 1944. évi költségelőirányzatot főjegyző is

mertette'.
A  költségelőirányzathoz felszólalás nem történt, 

mire
Elnök megállapította, hogy a közgyűlés az elő

terjesztett költségvetést változatlanul elfogadta, jó
váhagyta. annak keresztülvitelére, illetőleg a bevé
telek beszedésére és a kiadások kifizetésére a ve
zetőséget felhatalmazta.

Végül elnök kijelentette, hegy az elfogadott ha
tározatokat jóváhagyás végett a székesfőváros pol
gárin este'réhez felterjészt:.

E napirendi pontok után a megüresedett tiszt
ségek betöltése következett.

Elnök reámutatott arra, hogy a vezetőség meg
bízatása lejárt és annak megújítását a közgyűlés 
napirendjére tűzte. Amikor a közgyűlés és a testü
let tagjainak bizalmáért köszönetét mond, megbiza-

AJ&ndéka l^iyen maradandó
B ö r z s ö n y i b e n ,

(m agyar Svéjc)
újonnan parcellázott részén, közvetlen a miiül mellett, 
az épülő strand közelében gyönyörű lelkek kaphatók 
25— 40 pengőig- négyszögöl árban. térülőin közkút, 
a müut mentén villanyvezeték. Téli-nyári sportlehető

ségek.' Kiszállítás díjtalan.

] P icellázási iroda Baross-tér 17. I. 9. I , 424-372 j
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WUnden időben

Dt&toia,!
tását a hatóság képviselőinek kezébe teszi le és fel
kéri, hogy a tisztujitást ejtse meg.

Az elnöki széket dr. Kállcty Albert főjegyző 
foglalta el.

Dr. Kállay Albert főjegyző mindenekelőtt a 
közgyűlés döntését kiérte ki, hogy a tisztujitást köz- 
felkiáltással, vagy szavazással kívánja megejteni

A  közgyűlés a közfelkiáltás mellett határozott.
Elnöklő iparhatósági biztos bejelentette, hogy 

jelölési javaslat érkezett hozzá. Ismerteti ezt a ja
vaslatot :

Az elnöki állásra Kövessy Géza megválasztása 
javasoltatott.

A feltett kérdésre a közgyűlés egyhangú lelke
sedéssel járult hozzál Kövessy Géza elnökké való 
megválasztásához.

Ezután alelnökökké Ottó Dezső, Patai Lajos, 
Szabó Samu. Elöljárósági tagokká,: Bor őrs Attila, 
Paulán Lajos, Deák Sándor, Gebauer Béla, Lendvai 
József, dr. Strausz Vilmos, Koch Gyula. Pénztáros
sá: Mayer Rezső. Számvizsgálókká: Ábrahám István, 
Maróthy Gyula, Szmola Hugó. Előljárősági pótta
gokká: Boróka József, Fiola Ernő, Harai Ferenc,
Singhoffer F. Fái Szolóminka János, Vitéz Miklós. 
Ipartestületi szék elnökévé: Bandi József. Alelnöké- 
vé: Németh János. Tagjaivá: Bokros József, Ko
vács Kornél, Majoros Aladár. Lenhardt Péter, Szita 
Lajos. Póttagjaivá,: Krizmanits János, Mihajlovits 
Gvula, Nagy Jenő, Tarnay István, Türr László, 
választattak meg egyhangúan.

Elnöklő iparhatóság biztos a választás eredmé
nyét megállapítva, a megnevezetteket a testület lör 
vényesen megválasztott tisztségviselőinek nyilvání
totta, majd felkérte elnököt, hogy he]yét újra fog
lalja lel.

Egyben örömmel és szeretettel üdvözölte az 
újonnan megválasztott tisztikart, akiknek eddigi 
tevékenysége a jövő biztosítéka. Mindig örömmel 
vett részt a testület munkájában, látta azt a ko- 
molvts’ágot, amellyel az ipar ügyeivel foglalkoztak. 
Továbbra is sikeres munkát kíván.

Kövessy Géza elnök mindenekelőtt diy Kállay 
Albert szavaiért mond köszönetét; munkáját min 
denkor megkönnyítette az a tudat, hogy iparhatósá
gi biztosunk szeretettel és megértéssel áll mellet-

DIAEEiC FEPEMC
oki- gépészmérnök gépgyára 

BUDAPEST, VII., BÓKAY 3ÁNOS-U1CA 14- SZÁM
S á lit: Hütőgéposztály telefon: 138 — 881
LINDE HŰTŐGÉPPEL felszerelt elektromos, 

automatikus szekrényeket, vitrineket, fagylalt
gyártó és konzerváló berendezéseket, önmű
ködő spachtlízókat. hűtőkamrákat stb.

GECHTER és KÜHNE habverő, cukrász- és 
csokoládéipari gépeket.

BEHER dagasztógépeket. j
TORRO automatikus edénymosogatógépeket s'.b

Kérjen díjmentes árajánlatot!

tünk, nehéz ügyeinkben támogatott és segített. K é
ri, hogy a jövőben is álljon, testületünk ügyei mel
lett. Amidőn a közgyűlés bizalmáért a saját és tiszt- 
társai nevében köszönetét mond. programmot adni 
— a mai helyezőben nem tud, hiszen tervezni a jö
vőre, szinte lehetetlen. Csak annyit mond, igyekszik 
megkönnyíteni a mindennap gondjait, hogy iparunk 
épségben érhesse el a békegazdálkodásra való visz 
szatérés idejét.

Ezután Reif János, a Magyar Szállodások, Ven
déglősök és Korcs'márosok társelnöke üdvözölte az 
újonnan megválasztott tisztikart és elnökét.

Majd Wirth Zsigmond, a Székesfővárosi Kávé- 
mérő és Kifőző Ipartársulat elnöke fejezte ki jókí
vánságait, rámutatva a két ipari érdekképviselet 
mindenkor harmonikus és megértő együttműködé
sére. Az újonnan választott vezetőségnek eredmé
nyes munkát kíván.

Dr. Lipvay István az Ipok nevében üdvözölte 
az uj tisztikart és biztosította az ipartestületet az 
Ipok megértő támogatásáról.

Elnök az üdvözlő szavakat hálásan megköszön
te. majd miután az alapszabályokban előirt határ
idő alatt indítvány nem érkezett, továbbá felszólaló 
nem jelentkezett,

a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

I p a r i  ü g y e k

Körlevél.
Legutóbbi közlésünk óta ipartestületünk elnök

sége a 4. sz. körlevelet bocsátotta ki. melyben a szá- 
molólapilletékr® vonatkozó rendelkezéseket ismerte
ti. Felhívjuk Kartársainkat, hogy ezt a körlevelet 
gondosan tanulmányozzák.

T ö r ü l k ö z ő k ,
fdamaazt isj konyharuhák, padlótörlők, por 
törlők, felmosóruhák, nem  m űrostos, 

ren d k ív ü l o lcsón
W eiSZ, Paulay Éde u. 58. udvarban jobbra

Dr,
«m

ru m  é s  likői'gyár 
B u d a p e s t ,

V . Thökölv ul 34 Tel : 22 v 780 és r>7- 770

Hungária borpince h o r d ó s  é  n a l a c k  f a j  b  o  r a i ' i v  á I ó  a  k 
Iroda: B U D A P E S T ,  V*, ZRINYJ-u.  7 .

Telelőn: I8I-214
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A !égi veszély és zavaró repülés-nek rádión való
köz ése tárgy ben

a ni. kir. hcnvádcilmi miniszter J 20.300/eln.— 1944: 
H. M. szám alatt ren d íte tt adott ki, meiy a Buda
pesti Közlöny f. é. március 12-iki számában jeienc 
meg. A  rendelet részleteit már a napilapok is ismer
tették. Iparunk szempontjából fontos a rendelet 4. 
§-a, mi£'ly szerint a rendeletben előirt jelzések („légi 
veszély"— „zavaró repülés") tudomásulvételének biz
tosítása céljából városokban a tömagfergajmat le
bonyolító helyek és helyiségek tulajdonosa a honi 
légvédelmi készültség idején köteles a. hely vagy he
lyiség területén üzemidő alatt állandó r.ádi(készült
ségi szolgálatot tartani. Ennek a szabmynak meg
tartását a város légoltalmi parancsnoka, illetőleg a 
főszolgabíró ellenőrzi.

A  rádiókészültségi szolgálat megszervezéséről 
úgy kell gondoskodni, hogy egy személy az erre ki
jelölt megfelelő helyiségben a műsorszóró adását 
Budapest I. huilámhoszsán állandóan figyelje és 
amennyiben a „légi veszély" vagy „zavaró repülés" 
jelzés felhangzik, azt azonnal a helyiség vagy hely 
légoltalmi parancsnokának, vagy a kijelölt és intéz
kedésre jogosult személynek jelentse.

Minthogy e rendelkezések be nem tartása, vagy 
megszegése szigorú büntetéssel jár, figyelmeztetjük 
karíársainkat, hogy azokat gondosan tartsák be és 
Személyzetüket is oktassák ki.

Á zeneszerzői jogdijak ügye.
A  zeneszerzők szövetkezetével í 4, A '.ott tár

gyalásaink során arról értesültünk, h>g/ .\artársa
ink nagy része az 1944. évi jogdijak tárgyában a 
szövetkezettel már megyezett. Minthogy a további 
tágyalások érdekében fo .Au tudnunk, hogy zenét- 
tarió kartársaink közül k' 1 . van megállapodása és 
kinek nincsen, kérjük az é dekliteket, közöljék 've
lünk, hogy mikor 'és minő jogdijban állapodtak meg, 
hasonlóképen azok is jelentkezzenek, akik a szövet
kezettel még nem állapodtak meg.

H  I  R  i  IC

Előljóíóscgi ülés.
Ipartieistületünk elöljárósága f. é. március 23-án 

(csütörtökön) déli 1 órakor tartja március havi elöl
járóság! ülését. Kérjük az elöljáróság tagjait, hogy 
az ülésen minél többen vegyenek részt.

Elektromos áram fagyasztásénak elier.ő'-zése.
Már a múltban közöltük, hogy testihetünk el

nöksége megállapodást létesített Nagy Pál elektro
mos mérnökkel, aki az elektromos áramfogyasztás 
nyilvántartására szolgáló nyomtatványokat készi 
tett. Minthogy ezek a nyomtatványok igen prakt.i

kusak és a rendelőink betartása szempontjából 
jó szolgálatot tesznek, felhívjuk karlársainkat, hogy 
ezeket szerezzék bei. Az ellenőrzési lapok testületünk 
irodájában 6 pengőért kaphatók.

Tisztviselő,
ki a kávéházi és éttermi szakmában teljesen jártas, 
állást kenus. Cim a testület irodájában.

¥

 ̂ 1 2 tikürkülönlegesség 
G y á r b a :  P Ü T N O K i  L I K Ö K G Y & R  B u d a p e s t  

I X , ,  F e ? e n c « k 6 r u t  2 2 .
FONTOS FIG YELM EZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat, 
hogy valódi GESSLER A LTV A TE R  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: 426— 117.

B e r k e v it s
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

Budapes t ,  Vil. Síp utca 4.
Telefon: 223-891.

vegyitermékek gyára R,-T.
B ’dapest, XV. Cserei-u 14. 
Telefon : -946 86. 2-9 .8-94

Előfizetési dij: ,
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében. elöfi/.eiökne<
__ ________ _______  egész évre 30.—  pengő.

Felelős kiadó;
MEGGYES ISTVÁN

Nyomta: Hoffniann es Társa könyvnyomdáin 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványon forrásvíz cnuk S ' snt Lukács védjeggyel eredeti
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