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E m l é k e z t e t ő
Ne feledkezzék meg, hogy...

Június 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér második 
részlete.

Június 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben nem 
levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Június 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
június havi forgalmi adóátalányukat.

Június 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai június 
havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

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

Június 30-ig megfizetendő a zeneelőadási díjak II. részlete.

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.
A  kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az 

ipartestület irodájában.

A  KÁVÉSOK ÉVKÖNYVE
megjelent, azt minden tagnak megküldjük. 

Ara: darabonként 25.— P.

A totális háború
kellős közepén élünk, amikor minden más szempont eltörpül 
a nagy cél mögött, hogy a nemzet és mindnyájunk jövőjét el
döntő küzdelmet meg kell nyernünk.

Ez a háború többet jelent, mint más hadi vállalkozás. A  
régi világ megbukott, nincs feltámadása, bármelyik legyen is 
a nyertes a küzdő felek között. Amelyik nép most alul marad, 
az menthetetlenül elpusztul, vagy a plutokrata kizsákmányolás 
vagy a keleti rém karmai között. De ezen túlmenő dolgokról 
is szó van most. A  dolgozók szociális világa, a dolgozó nép 
igazsága, a tömegjólét biztosítása és a munkából élők kihasz

nálásának megszűntetése a nagy tét ebben a háborúban. Üj 
világ, új Európa megteremtése a cél és megőrzése annak a ke
resztény kultúrának és civilizációnak, amelynek eddigi birto
kosai nem hajlandók idegen parancsszóra rabszolgasorba süly- 
lyedni.

Nekünk magyaroknak még sokkal többet jelent ez a küz
delem. Nemzeti törekvéseink beteljesüléséért áldozunk min
dent a haza oltárán és tudjuk, ha a háborút elvesztettük, elra
bolják tőlünk még azt is, amit a trianoni igazságtalanságból ed
dig jóvátétetni sikerült. Ha elbukunk, elveszett minden, ami 
szent a magyarnak. Elveszett az ország, elveszett nemzeti füg
getlenségünk, elveszett a magyar kultúra, a magyar erkölcs, a 
magyar élet.

De nem, nem veszhet el semmi! A  magyar honvéd törté
nelmünk legfényesebb napjaihoz hasonlóan, az egész világ bá
mulatát keltő hősiességgel küzd a fronton, itthon pedig a dol
gozó nemzet feszíti meg erejét a győzelem érdekében. Ez a 
két izmos kar, a magyar katona és a magyar dolgozó nemzet, 
az az erő, amely biztosítja számunkra a győzelmet.

Ez a kettős erőfeszítés természetesen áldozatot és lemon
dást is kíván a nemzet minden tagjától. Érezzük ennek a sú
lyát, de elkerülhetetlen szükségességét is mi magunk, akik itt
hon a munka frontján küzdünk. Érzi különösen a vendéglátó- 
ipar, elsősorban az a kávésipar, amely áldozatos lélekkel rója 
le nap, mint nap a maga adóját a nemzet oltárán. De meghoz
zuk mindazt az áldozatot, amivel a nagy ügyet győzelmes 
befejezéshez segítjük. És eljön majd a nap, amikor a kötelesség
teljesítés és az áldozathozatal elégtételteljes érzésével mond
hatjuk, hogy jó harcot harcoltunk, megérdemeljük a boldogság 
és a boldogulás békés világát.

Addig pedig türünk, szenvedünk, dolgozunk, harcolunk. 
Ha kell, mindenünket, még életünket is feláldozzuk a hazáért 
és az új, jobb világért. Jutalmat nem kérünk, sem elismerést. 
Mindössze annyi a kívánságunk, lassa, ismerje meg mindenki, 
hogy ez az ipar, s a kávésszakma művelői, nemzeti és szakmai 
elhivatottságunk tudatában, jó magyarokhoz méltóan állják a
frontot.

Igen, így van ez, de nem is lehet másként, mert ennek a
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ezredévet s az örök magyarságot.

nemzetnek minden fia. így érez, így cselekszik egy ezredéve, 
így érez és így csdcl'szik most is, hogy biztosítsuk az újabb

Putnoh i likőr, rum, pálinka kitűnő m in ő ség !
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Gundel János emlékének 
és Marencich Ottó érdemeinek 
hódolt a szállodások és vendég

lősök ünnepi közgyűlése
A  Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete 

nagy érdeklődés mellett tartotta meg évi rendes közgyűlését a 
Britannia-szálló dísztermében. A  közgyűlést két esemény avatta 
ünneppé: az egyik Gundel Jánosnak, a magyar vendéglátó
ipar úttörőjének százéves születési évfordulója, a másik Ma
rencich Ottó m. kir. kormányfőtanácsosnak, a Hungária és 
Dunapalota szállók vezérigazgatójának, a magyar szállodaipar 
nagynevű vezető egyéniségének arcképleleplezése.

Az ünnepségen a kereskedelmi minisztérim részéről Bran- 
denstein Gyula dr. báró, min. tanácsos, az OMIH vezetője és 
Rohringer Endre dr. min. titkár, a pénzügyminisztérium részé
ről Szaploinczay József dr. min. o. tanácsos, a nemzetvédelmi 
részéről Kávássy Béla dr. min. tanácsos, a székesfőváros kép
viseletében Kállay Albert dr. főjegyző, a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara képviseletében Lipcsey Adám dr. titkár, 
az IPOK részéről Szeghalmi László dr. igazgató jelentek meg.

A  Budapesti Kávésok Ipartestülctének kiküldöttei Kövessy 
Géza elnök és Patat Lajos alelnök voltak.

A  Himnusz hangjai után Malosik Ferenc elnök megnyitó
jában kifejezte, hogy a vendéglátóipar művelői mindig a belső 
rend és a termékeny munka emberei voltak. Megemlékezett 
a határokon küzdő hős magyar honvédekről, akikhez méltók 
akarunk lenni itthon a munka frontján, még ha végig kell él
nünk az ellenséges bombázók rombolásait is. Megemlékezett 
Gumid János és Marencich Ottó érdemeiről a vendéglátóipa\ 
naggyáfejlesztése terén.

Kállay Albert dr. székesfővárosi főjegyző, iparhatósági 
biztos a főváros nevében köszöntötte a közgyűlés résztvevőit 
és megemlékezett az ünnepeltek érdemes munkásságáról. Ne
vük szorosan összeforrt Budapest fejlődésével és a magyar 
konyhaművészet világhírűvé tételével.

Családi sör
0.7 literes és
ÍV2 literes palackokban

Kőbányai Polgári Seriőzde
gyártmánya

NATIONAL
és egyéb ellenőrző pénztárgépek, speci
ális üzeme = =  Karbantartás, javitás, 
összes kellékek, eladás, vétel, csere

M o n h a l t  J á n o s  műszerész-mester 
Budapest, III., Lajos-utca 107. 

Telefon: 362-761.

Soós Péter tanonc szavalta ezután Malosik Ferenc versét 
Gundel Jánosról, majd Németh Aladár, a szállodai szakosztály 
alelnöke rendkívül érdekes beszédben emlékezett meg a száz 
évvel ezelőtt született Gundel Jánosról, aki 13 éves korában 
30 pengő forinttal érkezett Budapestre, hogy szorgalmával és 
becsületességével nemcsak önmagának biztosítson megérdemelt 
pályafutást, hanem néhai Ferenc József lovagrendjének kitün
tetését elnyerje. A  magyar konyha finomítását fiával, Károllyal 
— aki a mai vcndéglátóiparosság büszkesége — tökéletesítette 
és az ő nevükhöz fűződik a szakma nyelvének magyarrá té
tele is.

Babicz Gyula székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag 
Gundel Jánosról, a városatyáról és az Iparkamara értékes ve
zető személyiségéről emlékezett meg. Gundel János mindenkor 
ellensége volt a munka nélkül biztosított könnyű boldogulás
nak. Karph Richárd a munkavállaló szervezetek, Patat Lajos 
alelnök pedig a Budapesti Kávésok Ipartestülete nevében mon
dott beszédet.

Ezután Kisfaludy-Stróbl Zsigmond szobrászművész Gun
del Jánosról készített mellszobrát koszorúzta meg az ünnepi 
közgyűlés.

Az ünnepség második részében Marencich Ottó arcképét 
leplezték le. A  remekbe készült kép Zolnay Géza festőművész 
alkotása. Kurtz Béla, a tanonciskola fclügyelöbizottságának el
nöke méltatta az ünnepeltet, aki 53 éve dolgozik a vendéglátó 
iparban, amelynek mindig vezetője és irányítója volt. Bécs, 
Páris, London, Berlin, Róma, Ázsia és Amerika ismerik ma 
Marencich Ottó nevét, aminthogy látták őt fiatal korában, 
amikor tanulnivágyása majdnem az egész világ bejárására ösz
tökélte tanulmányai során.

Langkammer Árpád, Téglássy Ferenc dr. szaktanár Maren
cich Ottóról írt versét szavalta el, Tachler Lajos pedig a mun
kavállalók egyesülete nevében üdvözölte az ünnepeltet, aki 
meghatott szavakkal mondott köszönetét a szakma részéről 
személye iránt megnyilvánult szerétéiért és megbecsülésért.

Az ünnepségek után a közgyűlés letárgyalta a tárgysoro
zatot, elfogadta a jelentéseket, amelyeket Ballai Károly főjegy
ző és Langer Lajos dr. terjesztettek elő. Végül részletesen le 
tárgyalták a vendéglátóipari veszélyközösség anyagi kérdéseit, 
és kimondották, hogy mintegy 250.000 pengős segélyközösségi 
alapot létesítenek a bombakárosult tagok megsegítésére.

„ J C é t e k  m í g  e g g  p o h á p

MECSEKIT!i «



Az ipardíjak, tanszerződés, segédlevél és mesterlevél 
kiállítási díjának újabb megállapítása

Az iparügyi miniszter az IPOK többszöri kérelmére 21.100 
/1944. Ip. M. sz. rendeletével újból szabályozta, illetve fel
emelte a tanszerződés, segéd- és mesterlevelek után szedhető 
díjakat. A  rendelet mindenekelőtt az iparigazolványokért fize
tendő díjak összegét állapította meg.

A  ktzmuvcsjcllegu iparűzés szokásos kereteit meg nem 
haladó, képesítéshez kötött iparoknál, valamint a nem gyár- 
szerüen űzött szabadiparoknál, ide nem értve a kiskereskedé
seket, az iparigazolványért fizetendő díj összege a következő:

a) a 10.000-nél nem nagyobb lélekszámú községekben és 
városokban 5 pengő,

b) a 10.000-nél több, de 25.000-nél nem nagyobb lélekszá
mú községekben és városokban 7 pengő 50 fillér,

c) a 25.000-nél több, de 50.000-nél nem nagyobb lélekszámú 
községekben és városokban 10 pengő.

d) az 50.000-nél nagyobb lélekszámú városokban 15 pengő.
e) Budapest székesfőváros területén 20 pengő.
Az iparengedélyért fizetendő díj összege a fentebb meg

határozott ipardíjak másfélszerese.
A  tanszerződés két eredeti példányban kiállításáért, vala

mint a tanszerződést pótló szülői nyilatkozat (1922:XII. te. 
76. §.) szerkesztéséért képesítéshez kötött iparoknál 5 pengő, 
egyébként 4 pengő díjat kell fizetni. A képesítéshez kötött 
iparoknál befolyó díjakból az ipartestület (iparhatóság) a be
vételt követő hónap 5-ik napjáig 1 pengőt, az „Iparügyi Mi
nisztérium, Ipari Tanfolyamok Országos Vezetősége, Budapest’’ 
elnevezésű 62.315. számú postatakarékpénztári csekkszámlára 
köteles befizetni. A  tanfolyam vezetősége e befizetés ellenében 
a tanonc részére a szakkönyvtárnak azt a kötetét küldi meg, 
amelyet az ipartestület a befizetési lap hátlapján megjelöl. A  
rendelet a tanszerződés kötésekor iparosjóléti célokra 1.50 
pengő pótdíj szedését írja elő, így tehát a tanszerződés meg
kötésekor 6.50 P szedhető be, amely összegből 4 pengő képezi 
az ipartestület bevételét. A  két eredeti példányban kiállított 
tanszerződésre darabonként 1-1 pengő okmánybélyeg rovandó 
le. Ha a tanoncszerződés két eredeti példányban lerovandó 
illetéket (bélyeget is) az ipartestület nyújtja, úgy összesen 8.50 
pengőbe kerül a tanszerződés megkötése.

A  segédlevél kiállítási díja 7.— pengő. A vizsgázó a 7 
pengőn felül a segédi vizsgálat tartásával kapcsolatos levelezés 
postai költségét és ha a díszes kiállítású segédlevél kiállítását 
kívánja, annak beszerzési költségét is megtéríteni köteles. A  
segédvizsgálat megtartásával kapcsolatosan felmerült költségek 
tekintetében (segédvizsgáztató tagok értesítése, tanoncok érte
sítése, stb.) az ipartestület a ténylegesen felmerült költségeket 
számíthatja fel. Ez az összeg a mai postai tarifát véve íigye-

D i j m e n t e s  c i g á n y z e n é s z  k ö z v e t í t é s  
c s a k i s  a z  e g y e s ü l e t ü n k  a l t a t

t e l e f o n : 194-609. Bpest, IV., Fővám-lér 2.

lembe, több vizsgázó esetén tanonconként kb. 1.— pengőt 
ki. A  segédlevél levélre 50 filléres okmánybéleyg ragaszta 
így tehát általánosságban a segédvizsga díja és a segéd 
kiállítása 7 pengő plusz 1 pengő, plusz 50 fillér, azaz 
pengő. Ehhez az összeghez járul segédlevélként iparosj 
célokra 3 pengő, úgy, hogy a segédlevél kiállítása a segédv 
lefolytatásának portóköltségével és az IPOK jóléti pótdíjr 
egyetemben összesen 11.80 pengőbe kerül. Ha a segéd mii 
könyvet is igényel, úgy a munkakönyvért 70 fillér (besze 
ár) és a munkakönyvbe beragasztandó bélyeggel együtt ö 
sen 1.70 pengő szedhető.

A  segédvizsgálaton indokolatlanul meg nem jelenő b 
sági tagra legfeljebb 20.— pengőig terjedhető pénzl 
szabható ki.

A mestervizsgálat és a mesterlevél kiállításának díja 
pengő. A mesterlevél kiállításáért iparosjóléti célokra mé 
lön 4.50 pengőt kell fizetni. A  vizsgadíjból a bizottság el 
nek, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara képviseleté 
—5 pengőt, a bizottság 2 tagjának 4—4 pengőt, az illetéke 
reskedelmi és Iparkamarának, valamint az illetékes ipa 
létnek 6—6 pengőt kell küldeni. Ha a vizsgálaton a k 
képviselője nem jelenik meg, a vizsgadíjból 5.— pengőt a 
gázó részére vissza kell fizetni. A  vizsgálat letételéhez s 
ges műhelynek és munkaeszközök használatának átengec 
egy vizsgázót legfeljebb 8 pengő megfizetésére lehet köti

íósa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat KulonleSeó8 íajbora8: és
özponti iroda: Vili., Kőris-utca 27. szám. — Telefon: 133-482. MA BUDAPEST SZENZAt
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Sváb - Rusznibogár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb-rusznibogár, egér és pat
kány elleni karbantartását.

AFoni ch f é r e g i r t ó  v á l l a l a t  
Budapest, IV ., K irályi P á l-u tca  13/b. 

T e le fo n : 189-585.

izsgálat során feldolgozandó nyersanyagnak a vizsgázót 
;lő beszerzési költsége 20 pengőt csak a vizsgázó kérelmére 
dhat meg. A  mestervizsga egy részének megismétlése 17 — 
;ő. A  mestervizsga ismétlése esetén iparosjóléti pótdíjat 
kell befizetni.

Az iparospótdíjakat az Ipartestületek Országos Központja 
ra a 10.517 számú és az Iparosok Országos Központi Sző
rzete, Budapest elnevezésű csekkszámlára kell befizetni. 
Munkakönyv kiállítási, felvételi és egyéb ipartestületi dí- 
ásszege egyelőre változatlan marad.
Fenti rendelet 1944. évi május hó 4-én lépett érvénybe.

rschwindt-féle
Aqua vitae és egyéb likőr
különlegességek, főzelék- és 
gyümölcs-konzervek

nbakárosultakat segítő szolgálat 
a Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamarában
légitámadások következtében kárt szenvedett kereske- 

és iparosok megsegítése végett a Budapesti Kereskedelmi 
arkamara bombakárosultakat segítő szolgálatot vezetett be.

szolgálat két nagy ügykörre, nevezetesen tájékoztatásra 
ódik. A  tájékoztatás célja az, hogy a károsultaknak útmu- 
al szolgáljon mindazokban a kérdésekben, amelyek a 
madások következményeiként felmerülhetnek. A  támoga- 
igykörbe indokolt esetekben a hivatalosan nyújtott támo- 
an felül bekapcsolódik a fedczetnélküli kisipari és kiske- 
dői hitelakció, a keresztény kereskedői hitelakció, vala- 
a kamarának a keleti harctér sérültjeinek új életpályára 
kiképzésével foglalkozó szervezete is,
V kamarához forduló kártszenvedett kereskedők és iparo- 
ehát minden tekintetben megfelelő felvilágosítást és adott 
.n továbbmüködésükhöz szükséges támogatást nyerhetnek.
V légitámadások sérültjei új életpályára való kiképzés 
kérelmükkel ugyancsak bizalommal fordulhatnak a Bu

ti Kereskedelmi és Iparkamarához,

A Magyarországon tartózkodó német 
alakulatok által eszközölt bevásárlá
soknál használandó fizetési eszközök

A  m. kir. iparügyi miniszter 23.086/IX. 1944. sz. rendeleté 
közli, hogy a németvéderő főparancsnokságával (Oberkomman- 
do dér Wermacht) létrejött megállapodás értelmében, a német 
véderő alakulatai és egyes tagjai Magyarország határain belül 
kizárólag pengőt használhatnak törvényes fizetési eszközül és 
semmiféle más pénzt forgalomba nem hozhatnak. Erről a Ma
gyarországon tartózkodó német alakulatokat a német véderő 
itteni legmagasabb parancsnoksága ilyen értelemben megfele
lően utasította. Abban az esetben, ha a német véderő alakula
tai pengő ellátmány hiányában kivételesen nem készpénzzel, 
hanem elismervénnyel fizetnek, úgy fokozott figyelmet kell for
dítani arra, hogy az elismervényből a vásárlást eszközlő német 
alakulat tábori postaszáma (esetleg az alakulat közelebbi meg
jelölése) s az elismervény beváltására hivatott német véderő
pénztár megnevezése, az elismervényt aláíró pontos neve, rend
fokozata és szolgálati állása kivehető legyen és — ha lehetsé
ges — az elismervény az alakulat bélyegzőjével is elláttassék. 
Az átvonuló alakulatok esetében a beváltásra hivatott német 
véderő-pénztár megnevezése a legtöbb esetben nem lesz lehet
séges. Ezért ezekben az esetekben kivételesen el lehet tekinteni 
a pénztár megjelölésétől és az ilyen elismervényeket a honvé
delmi minisztériumnak — VI./k. osztály — kell kísérő irattal 
felküldcni.

KÁRTYÁT
Üj telefon: 426—117.
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A Magyar Királyi Állami Munka
közvetítő Hivatal (Budapest, Vili., József-utca 1 •) 

közleménye a budapesti műnk* * piac 1944 évi május 24-iki
helyzetéről

Foglalkozást kaphat: 2447 ipari szakmunkás, 29 szolga, 
331 fiú- és 104 leánytanonc, 26 bejárótakarítónő, 184 szálloda-, 
vendéglői segédmunkás, továbbá 5 kifutó, 20 magántisztviselő, 
8 üzleti alkalmazott, 354 gyári betanított segédmunkás, 156 
napszámos, 17 kocsis, 472 állandó, háztartási alkalmazott, 6 
hadigondozott fémcsiszoló, 50 hadigondozott gyári betanított 
segédmunkás, 20 hadigondozott lakatos, 8 hadigondozott vas- 
és fémesztergályos, 8 hadigondozott napszámos, összesen 4245 
egyén.

Foglalkozást keres: 456 ipari szakmunkás, 428 gyári beta
nított és egyéb férfi és női segédmunkás, 150 gyári és egyéb 
férfi és női napszámos, 13 szolga, 104 kifutó, 2 kocsis, 52 be
járótakarítónő, 8 üzleti alkalmazott, 16 magántisztviselő, 76 ál
landó, 47 kisegítő háztartási alkalmazott, összesen: 1352 egyén.

A  szakmai munkapiac adataiból megállapítható, hogy cz- 
időszerint ács, autószerelő, bádogos, cipész, fodrász, géplaka
tos, kazánkovács, kovács, lakatos, vas- és fémesztergályos, vas
ipari gépmunkás, műszerész, villanyszerelő, továbbá hadigon
dozott lakatos és hadigondozott gyári betanított segédmunkás 
munkahely betöltésére nincs elég megfelelő jelentkező.

Budapesti m. kir. Állami Munkaközvetítő Hivatalnál a je
lentés napján a munkaerőkereslct 68.2%-val, egy évvel ezelőtt 
pedig (1943 május 26-án) 34.9%-val múlta felül a kínálatot.

A  nyilvántartásban szereplő ipari munkakeresők száma a 
jelentés napján 6.2%-kai kisebb, mint az előző év ugyanezen 
időben.

Nagy Ignác pincefelszerelési 
cikkeklraktára

B u d a p e s t ,  VII ., SCáro ly-kőrut  9. s z .
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. ni borszivattyuk, 

izürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. 
Telefon : 428-829, 428 868

Ipari ügyek
Körlevelek: Legutóbbi közlésünk óta Ipartestületünk el

nöksége a következő körlevelet bocsátotta ki:
6. sz. körlevél: Kérdőív adatbeszolgáltatásról,
7. sz. körlevél: I. Ügyész hivatalos órái.

II. Hússúlytöbblet utalványok.
III. Évkönyv szétküldése.

8. sz. körlevél: Kérdőív a kávéházak szüneteltetése és for
galomcsökkenése tárgyában.

9. sz. körlevél: Kötelező adatbcjelentés a miniszteri biz
toshoz.

Azonkívül közös körlevelet bocsájtott ki az elnökség a 
Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete elnöksé
gével a zsidók hasznothajtó jogosítványainak megszüntetéséről 
és a zsidók ipargyakorlásának korlátozásáról.

Ismételten felhívjuk t. kartársaink figyelmét arra, hogy az 
egyik kormányrendelet, amely a munkabér rögzítéséről intéz
kedik, azt is előírja, hogy a munkaadó köteles a munkakönyv 
bérrovatát összegszerűleg is kitölteni, A  munkabérnek a mun
kakönyvbe való bejegyzésével a munkásoknak a bérek felhaj
tása céljából való gyakori helyváltoztatását igyekeznek meg
akadályozni. A  termelő munka fenntartása mind magán, mind 
pedig közgadasági szempontból egyaránt fontos.

Azért közöljük ezt ismételten, mert noha ez a közlemény 
körlevélben, s szaklapunkban is megjelent, mégis elég sűrűn 
fordul elő, hogy még most is „egyezményét írnak be egyes 
munkaadók a munkakönyv bérrovatába. Ezeket a kijelentése
ket az ipartestület nem láttamozhatja, kénytelen a munkaválla
lót visszaküldeni a helyes bejegyzés eszközöltetésérc, amiáltal 
az sok időt veszít. Be kell tehát írni az alapbért, hány százalék 
a pótlék és a természetbeni ellátásokat.

I m p e r i á I fügekávé
^egjobb kávéizesitő. Kérje mindenütt!

Gyártja; Dick Fidél és Társa Budapest IX.

E  K
Rendkívüli közgyűlés. Ipartestületünk elnöksége f. é. má

jus hó 31-én déli 12 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést hívott 
össze, melynek napirendjén ipartestületi ügyész választása és
*dr. Havas Nándor főjegyző és Doráth Andor aljegyző végel
bánása szerepeltek. Ügy a soronkívüli közgyűlésről, mint az ’ 
utána megtartott május havi előljárósági ülésről, melyen az ipa- j 
1 unkát érintő összes sürgős kérdések kerültek tárgyalásra, mint
hogy lapzárta után zajlottak le, csak a következő lapszámunk
ban számolhatunk be.

Hungária borpince h o r d ó s

I r o d a :
és p a l a c k  fa 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 in y i-u tca  7 .

Telefon : 181-214.
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Magyar Kávésipari évkönyv az 1944. évre.
A napokban hagyta el a sajtót Évkönyvünk XIV. évfolya

ma felsőörsi Kövessy Géza ipartestületünk elnökének elősza
vával. Meggyes István Ipartestületünk jegyzője szerkesztésében. 
Ez az évkönyv minden kávésszakmabeli kartársnak nélkülöz
hetetlen, mert nemcsak az utóbbi évek alatt az ipartestület ve
zetőségében és az ipartestületi tagok sorában beállott változá
sokat tartalmazza, hiszen három évi szünetelés után jelent meg 
most újból, hanem magában foglalja a háborús évek során ki- 
bocsájtott különböző jogszabályok és rendelkezések tömegé
ből mindazt, ami most, amikor a háborús gazdálkodás rendje 
szilárd formákat öltött, állandó érvénnyel bíró iparunk mai 
nehéz helyzetében útmutatást és irányítást nyújt az árszabá
lyozás, a munkaviszony, a fizetéses szabadság, a zenészek, 
zeneszerzői jogdíjak, betegség és balesetbiztosítás, adózás, had- 
bavonultak ügyei, zsidótörvény, üzlethelyiség igénybevétele, 
stb., stb. terén. Az évkönyvet megküldjük minden kartársnak 
s kérjük, hogy annak vételárát (P 25.—) a mellékelt postautal
ványon az ipartestülethez eljutattni szíveskedjék.

Gyomorbarat likőrkülönlegesség
Gyártja: Putnoki likőrgyár, Budapest 
IX., Ferenc-körut 22.

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 likőrjein és Unicumján 
kívül kitűnő minőségű Gin-t, whisky-t és Wodká-t is gyárt.

D i e t z l  p a lo G h b o ro h

n  v e g y i t e r m é k e k  g y á r a  RT. |
Budapest, XIV. Cserei-utca 14. sz. 1
Telefon : 2 966-80. 2-968 94. 1

Mestervizsgára előkészítő tanfolyam. Az Ipartestülctck Or
szágos Központja a m. kir. iparügyi miniszter 23.819-1939. 
sz. rendelkezése értelmében minden hónap elején, így legköze
lebb 1944. évi június hó 1-én este, 5 órai kezdettel ipari köz- 
igazgatási és gazdasági ismereti tanfolyamot rendez. A tanfo
lyamon szakelőadók ismertetik, illetőleg összefoglalják a mes
tervizsgálatokkal kapcsolatos általános és részletes iparjogi, 
társadalom biztosítási, adózási és gazdasági ismereti kérdése
ket, a munkaidőre, munkabérré, fizetéses szabadságra, stb. Vo
natkozó rendelkezéseket. Az előadások mindennap este 5, ille
tőleg 7 órától az 1POK (Budapest, VII., Erzsébct-körút 9/11. 
I. em. 3.) előadói termében tartatnak meg. A  tanfolyam rész
vételi díja 8.— pengő. Jelentkezni lehet az Ipartestülctck Or
szágos Központja hivatalos helyiségében 1944. évi május hó 
31-én, szerdán délután 5 órakor.

Ifj. Grünwald Mór
F e r e n c  J ó z s e f - r a k p a r t  6.

Telefon: 183-439 Ü v e g  és p o r c e l l á n

B ER K O V IT S
papíráru gyár, kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t )  V l l a> S i p - u t c a  4. s z á m .
Telefon; 223-891.

Előfizetési díj;
Ipartestületi tagok részére tagsági díj fejében, előfizetőknek 

egész évre 30.— pengő.

Felelős kiadó:
_____________________MEGGYES ISTVÁN_____________________

Nyomta: Andrási József könyvnyomda, Budapest,

Kristály ásványos forrásvíz csak Szt. Lukács védjeggyel eredeti
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