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i  m l é k e x t e f  ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Február 20-ig be kell küldeni a február 15 én érvényben 
volt étlapokat a/. Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.

Február 20 ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
február havi vigalmi adóátalár.yukat megfizetni.

Február 22-én (csütörtökön) déli félegy órakor elől- 
járósági iiilós.

Február 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó.

Február 29-ig kell beadni az 1940. évre szóló kereseti-, 
jövedelem és vagyonadó vallomásokat.

Március 5-ig megfizetendő az 1940. óv I. negyedére 
(február) esedékes iizletbér második részlete.

Március 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
kir. Pénzügy igazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok,
akiknek 1939. évi október 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Március 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségber. 
nem levő. nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Március 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai március 
havi fényűzés! és forgalmi adóátalányukat megfizetni.
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Március 12-én (kedden) délután 1 ómkor évi rendes
közgyűlés.

Március 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

M e g h í v ó .

A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró* 
sága f. é. február 22.-én (csütörtökön) déli V2 I 
órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1940. február 15.
Dr. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk,

főjegyző elnök

Meghivó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületc 1940. március 12-én 

(ltedden)l délután 1 órakor az Ipartestület tanácstermében 
(VIII., József-körut 38. I, em.) tartja  meg

20-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.

melyre az Ipartestület tagjait és a kávés Ipar barátait tisz
telettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen, a tagok határozatképes szám
ban nem jelennének meg, az f. évi március 19-én (ked
den) délután 1 órakor az ipart€(sttilet tanácstermében
ugyanezen napirenddel fog megtartatni.

Budapest, 1940, február 15én.
Dr, Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k;

főjegyző. elnök.
NAPIREND:

1. Elnöki megnyitó,
2. Az 1939. évről szóló jelentés.
3. Az 1939. éjvi zárszámadások előterjesztése és jóvá

hagyása.
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4. Az 1940. évi költségvetés előterjesztése és jóváha
gyása,

5. Az alapszabályok 16., 21. és 25. §-a értelmében 
megüresedett tisztségek betöltése, 8 előljárósági tag, 2 pót
tag, 3 számvizsgáló, 1 ipartestületi szék tag megválasztása, 
esetleg megüresedő egyéb tisztségek betöltése, bizottságok 
megalakítása.

6. Határozathozatal a százalékrendszer módosítása 
tárgyában.

7. Esetleges indítványok.
Kivonat az alapszabályokból:

14 §  A közgyűlés határozatképes, ha azon az ipar-
testületi szavazásra jogosult tagoknak legalább 10 százaléka 
jelen van.

A napirenden fel nem vett indítványok csaik abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag aláírásával 
három nappal a közgyűlés előtt, Írásban az elnöknél lm
adattak.

Kivonat az 1932. évi VIII. törvénycikkből:
11. §. Az ipartesületben minden tagnak van tanácsko

zási és szavazati joga, szenvedő választási joga ellenben csak 
olyan tagnak van, aki magyar állampolgár és aki az ipartes
tület működésének területén legalább bárom év óta űz ké- 
pesitéshez kötött ipart.

Tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja és 
az ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet és semmi 
féle megbízást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak 
olyan helyettese: '

1. Aid gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll:
2. aki bűntett* vagy az állami ellen nyereségvágyból 

elkövetett vétség miatt bűnvádi eljárás alalt áll, továbbá, 
aki fegyházbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbün
tetésre, hivatalvesztésre* vagy a politikai jogok gyakorlásé 
r.ak felfüggesztésére szóló Ítélet hatálya alatt áll;

3. áld a tanácskozási és szavazati jog gyakorlásának 
szünetelését, vagy a kapott megbízás visszavonását kimon-
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Kőbányai Pelflári S irlftzie
gyártmánya

dó fegyelmi Ítélet hatálya alatt áll;
4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személye

den. jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövetkezete
ket Is Ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közkere
seti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk utján 
gyakorolhatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása esetén 
az Ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolja, áld az ipart 
kiskorú javára üzl.

Két malomkő között
Iparunk számok aktuális kérdése között (pillanatnyilag 

a legsúlyosabb és legégetőbb az árak megkötöttségének és 
ezzel szemben a nyersanyagok áremelkedésének kérdése.

Amikor m. óv szept. 2-án az Árkormánybiztos Ur ár rög - 
zitós rendeleté megjelent, teljes megértéssel vettük azt tudo
másul és igyekeztünk a legnagyobb pontossággal végrehajta
ni. írásban és szóban figyelmeztettük, oktattuk kartársain
kat és hogy ez a munkánk eredményes volt, mututja az, 
hogy mindeddig kávésiparos ellen egyetlen eljárás nem téte
tett folyamatba.

Nem is lett volna ebből különös baj és gond, ha az ár- 
rögzltés a gazdasági élet egész vonalára kiterjedt volna. A 
iegelső tényező, amely ezt a rögzítést néni akceptálta, a 
pénzügyi kormány volt, mely a kávé és tea feloldási llletéu 
kémek bevezetésével az eladási árakban kifejezésre jutó 
anyagérték és költségek arányát megbolygatta. A 300 száza
léknál nagyobb anyagáremelés mellett nem kértünk és nem 
kaptunk mást, mint az effektiv ártöbblet beszámításának 
megengedését, holott ez az intézkedés azt jelentette, hogy 
legfontosabb cikkünk beszerzésébe «z eddigi tőke háromszo
rosát kell befektetni, — and költséget és kamatveszteséget 
jelent —  viszont a felemelt árak után elért nagyobb összegű 
(de nem több) bevételeink nagyobb adóalapot mutatnak és 
Így adó cinién fognak költségeink emelkedni. Hazafias pol
gári kötelességtudással belenyugodtunk ebbe is.

Alig egy hónappal a rögzítés után, megindult a nyers
anyagok drágulásának folyamata. Az első a tojás ára volt, 
amely a kávé és tea áremelés folytán a legnépszerűbb és 
legolcsóbb cikkek sorába emelkedett.. Vendégeink jórésze ma 
már nem kávét és teát fogyaszt,, — de tojást kávézik. 
Minthogy pedig árlapjainkon a tojás mint közkeletű és köz
szükségleti cikk csak a legszerényebb költség beszámításá
val, filléres áron szerepel, minden filléres emelkedés re- 
zsimegtéritésiink rovására esett.

Az ügyben eljárva, azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a 
tojás árának emelkedése az ősz folyamán mindig mutatko
zik, de újév lilán le szokott szállant. Mi tehát vártuk a to
jás árának leszállását. És jö tt az újév, jött a: szigora tél, a 
szállítási nehézségek, a hústalan napok, a tojás fogyasztása 
tovább emelkedett, — épugy, mint az ára.

Közben egyéb cikkeink is drágultak: húsfélék, halkon
zervek, főzelék, rizs, slb, stb. ki győzné mindet felsorolni.

Újabb előterjesztéssel fordultunk az Árkormánybiztos 
Úrhoz, aki még az ügyben nem döntött. Egyes lapközlemé
nyekből az látjuk, hogy miután a jelen rendkívüli viszonyok 
mellett a kormányzat Igen nagy súlyt helyez a közellátás 
árnivójának változatlan fenntartásához, áraink emelésére 
még abban a formában sem, hogy csuk az nnyagáremelkedé
seket tudhassuk l>e, igen kevés reményünk van,

így tehát egyik oldalon a rögzített árak, a másik olda
lon anyagárcnielkedések két malomköve között őrlődve* egye
lőre keresni kell azt az expedlenst, mely Üzemeink fenntar
tását lehetővé teszi.

A magunk belső üzemvezetését kell megvizsgálni és meg
kísérelni azt, hogy nem lelietne-e intern intézkedésekkel 
(•zömeinket gazdaságosabbá, a helyzetet elviselhetőbbé tenni.
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Ha valamely cikk árának emelkedése a lerögzített árak 
mellett n kalkulációt lehetetlenné teszi, semmiféle fórum 
nem kívánhatja, hogy azokat ki is szolgáltassuk. Egyelőre 
töröljük az árlapokról, ami viszont azzal az eredménnyel 
fog járni, hogy a kereslet csökkenésével az árak lemorzso
lódása gyorsabban indul meg.

Gondosabban és takarékosabban kell bánni az anyaggal, 
Meg kell szűnni annak az abuzusnak, hogy javító feketék és 
javiló tejek szinte korlátlan kiszolgálásával egy kávé fo
gyasztására egész részvénytársaságok alakuljanak.

A menük kiszolgáltatása körüli bajokról egész legendák 
vannak. A különböző cserék, át és leszámítolások és pótlá
sokról már viccek tömege van forgalomban. Az egy menüre 
alakult társastizlet szinte jogszokássá vált. A tányért elbo
rító, sőt arról lelógó lnisadagok, a köretek sokfélesége, elő
ételek és díjtalan feketekávék kiszolgáltatásáról nem egy
szer beszéltünk. Tudjuk, hogy ép a jelen körülmények kö
tött a szolgáltatások minőségén változtatni nem lehet. De 
arra senki sem kötelez bennünket, hogy olyan adagokat és 
olyan választékot adjunk, ahol az anyagértick az eladási 
árat megközelíti, sokszor el is éri.

Ez nemcsak jogos magánérdele, de eminens közérdek. 
Amikor a kormány takarékossági okokból hústalan napokat, 
vezet be, nem lehet az ilyenmódon megtakarított mennyi
séget a húsos napokon elpazarolni.

Tudjuk és mindig hangsúlyozzuk, hogy üzleteinkben a 
• endóg a legnagyobb ur és az ő érdekében és kívánságára 
mindent meg kell tenni. De egy vendég egy személy és ezt 
minden józan gondolkodású vendég Is meg fogja érten!, 
hogy a mostani viszonyok és emelkedő árak mellett, nem kö
vethetjük a vidéki kis mozik rendszerét, amikor egy jeggyel 
ketten élvezik végig a műsort. Egész természetes és jogo
sult törekvés, hogy mindenki élni és megélni akar. A nehéz 
viszonyokból nem akarunk hasznot húzni, éipugy, ahogy a 
világháború idején a vendéglátó ipar volt az egyetlen, amely
nek semmiféle konjunktúrája nem volt. De megélni — jo 
gunk van. i 11

Elhalasztották a 7.400-1939. Ip. 
M. Sz. rendelet életbeléptetését

Az iparügyi miniszter 7400— 1939. szám alatt rendeletet 
•adott ki az első segélynyújtáshoz szükséges eszközöknek és 
.szereknek az ipari (kereskedelmi) vállalatok telepén kész
letben tartásáról.

A rendelet szigorúan és büntetés terhe mellett kötelezővé 
teszi, hogy olyan ipari (kereskedelmi) telepen, ahol elemi 
erővel (hajtott munkagépet használnak és ahol ezenfelül 
rendszerint legalább 20 alkalmazottat foglalkoztatnak, men
tőszekrényben milyen anyagok cs eszközök legyenek készen
létben. A felsorolás 20-féle anyagot tartalmaz.

Ipari (kereskedelmi) vállalat oly telepén, almi rendsze
rint busznál kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, de elemi 
erővel hajtott munkagépet használnak, vagy ahol elemi erő
vel hajtott munkagépet nem használnak ugyan, de rendsze, 
rint legalább 20 alkalmazottat foglalkoztatnak, mentőszek
rényben elhelyezve a következő anyagok, illetőleg eszközök 
legyenek készenlétben:

3 drb 10 cm széles, 5 cm hosszú és 3 drb 8 cm széles,
6 m hosszú mullpólya, 1 drb gumipólya, .100 gr vatta kü
lönböző csomagolásban. 2 csomag vizszivó szövet, 2 drb há
romszögletű kendő, 50 gr vazelin tubusban 12 drb biztosító 
tü, 15 cm hosszú nlkkelezett olló, 1 drb anatómiai csipő, 2 
■drb fiola 50 százalékos jódoldattal, 3 cirb 2—2 grammos 
aetheres szeszt tartalmazó fiola, 1 drb alumínium ivópohár,
1 körömkefe 1 köröm tisztító, 1 mosószappan.

A feni lekben ismertetett rendelet hatálybalépését 3608— 
1940. sz. alatt további rendelkezésig elhalasztotta az ipar- 
ügyi miniszter.

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalmi
redőnyök

PflSCHU ÉS Téisi
v., Mária Valéria ucca  io. S
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1886. I

Héra szabid lakbért emelni
A hivatalos lap 1940. január 23-ild számában jelent 

meg a m. kir. minisztériumnak 550—1940. M. E : számú ren
deleté, mely szerint lakásnak és egyéb bérelt helyiségnek 
bérét, tekintet nélkül a bérösszegre, valamint a bérlet tar
tamára s a bérfizetési időszakokra (évi, félévi, negyedévi, 
havi, heti lakások) és tekintet nélkül a bérlet fő- vagy al
bérleti minőségére, a bérlővel, szemben nem lehet magasabb 
Összegre felemelni annál ti bérösszegnél, amelyet 1939. évi 
szeptember hó 1 napján kellett fizetni. A már eddig történt 
emelések hatálytalanok és az Ily elmen fizetett összegek 
kamatostól visszafizetendőik.

_ Ugyanez vonatkozik a killöndijakra (felvonó, központi 
fűtés stb.) is. A rendelet nem vonatkozik az uj házakban a 
rendelet hatálybalépése után használatba vett bérlemények
re, a nyaraló lakásokra. A rendelet 1940. január 23-án léi. 
pett hatályba és annak áthágását szigorúan büntetik.

Adóbevallási kötelezettség
Aẑ  év eleje, január és február hónap az adóvallomások 

beadásának Ideje. Az előirt bevallási kölelezetség elmulasz
tása bírságok kirovásával jár és ezért az alábbiakban fel
hívjuk kartársaink figyelmét a következőkre:

Február 29-ig köteles ikeresetiadóvallomást készíteni és 
a területi adófelügyelőséghez beadni mindenki, aki Iparának 
gyakorlását 1939-ben kezdte meg, vagy aki régebb idő óta 
fennálló üzletét az elmúlt év folyamán uj helyre áthelyezte. 
Az ilyen adókötelesek iparuk megkezdésének vagy üzletük 
áthelyezésének Időpontjától kezdődően az 1939. évi decem
ber 31-ig terjedő Időre vonatkozóan (az úgynevezett „csonki 
évről*’) tartoznak bevallani bruttó bevételüket és az annak 
elérésére szolgáló kiadási tételeiket.

Ugyancsak február 29-ig kötelesek keresett adóvallomást 
beadni azok, akiknek az 1939. évre az adójuk csonka év 
alapján volt kivetve, továbbá azok is, akiknek a jogerősen
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f o c U w l t o d l - f ó t e '

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

konzervek

Megállapított álalános kereseti adóalapjuk az 1939. évben a
10.000 pengőt meghaladta.

Azok a kartársaink, akik a felsorolt esetek egyike alá 
sein tartoznak, nincsenek adóvallomás beadására kötelezve, 
mivel régebbi, jogerősen megállapított adójuk „rögzítvén van 
és Így változatlanul megmarad. Az ilyen rögzített adókat is 
fel lehet azonban mondani és uj adókivetést lehet kérni. A 
felmondást jan. 31-ig kellett eszközölni az illetékes kerületi 
adófelügyelőségnél kellő indokolást tartalmazó kérvény és 
Szebályszeriien kiállított adóvallomás alapján.

Itt említjük meg azt is. hogy a rögzített álalános ke
reseti, illetve a jövedelemadót a pénzügyi hatóságok is fék 
mondhatják. A pénzügyi hatóságok felmondási határideje: 
március hó 31-én já r  le.

Változatlanok az idei jövedelem -  

és vagyonadó kivetésének sza
bályai

A hivatalos lap egyik száma rendeletet közöl az 
1940. évi jövedelem- és vagyonadó kivetéséről. A rendelet 
•1940-re is fenntartja azokat az eljárási szabályokat, ame
lyek a múlt évi jövedelem- cs vagyonadó kivetésének alap
jául szolgáltak. A mezőgazdasági jövedelmek felbecsülése 
céljából közli a rendelet a múlt évben kialakult termény
árakat és azokat az értékesítési szabályokat, amelyek az in
gatlanok, az üzemi tőkék, értékpapírok, idegen pénznemek 
és tőkekövetelések vagyonértékének meghatározásához szük
ségesek

Schillinger Unna Budape»t8yVl. kér
Telefon 121-385. Vörésmarthy-utca 47b
Az ország legrégibb modernül berendezel! gözmosodája

H Í R E K
Eló'ljárósági ülés. A Budapesti Kávésok Ipartestületének 

elöljárósága f. é február 22-én (csütörtök) délután félegy 
órakor tartja  február havi elöljárósági ülését Minthogy ez 
az előljárósági ülés készíti elő az évi rendes közgyűlés tár
gyait, felkérjük az elöljáróság tagjait és a számvizsgálókat, 
hogy a napirend fontosságára való tekintettel minél teljesebb 
számban jelenjenek meg.

Évi rendes közgyűlés. A fennálló rendelkezéseknek meg
felelően az évi rendes közgyűlés f. é. március 12-én, kedden 
délután 1 órakor a testület tanácstermében fog megtar
tatni. Az évi közgyűlés napirendjén 8 előljárósági tagnak, 
2 póttagnak, 3 számvizsgálónak és a testületi szék 1 tag
jának megválasztása szerepel. Egyben alkalom arra* hogy 
kartársaimk tudomásul vegyék a testület egy évi munkáját 
és foglalkozzanak mindazokkal az aktuális kérdésekkel és 
kívánságokkal, amelyek megvalósítása ipari érdek. Evég-
l.ől kívánatos, hogy azon kartársaink minél íöbben vegye
nek részt.

Évi jelentés és zárszámadás, Más években a közgyűlést 
megelőző lapszámáink egyikében szoktuk közzétenni évi je 
lentésünket, zárszámadásunkat és a következő évi költség
előirányzatot. Minthdgy a fennálló laplcorlátozásojc folytán 
erre mód nincsen azt ipartestületünk külön füzetben klnyó- 
m atja és minden testületi tagnak — úgyszintén iparunk 
minden barátjának — Idejekorán 'megküldi.

A vigalmi adóátalányok kivetése. A vigalmi adóközösség 
kivető bizottsága f. é. február 7-én tartotta ülését, amelyen 
az 1940. évi átalányokat megállapította. Erről minden érde
kelt külön értesítést kap, amely ellen — amennyiben azt 
sérelmesnek tartja —  a kézbesítéstől számított 8 nap alatt 
fellebbezéssel élhet,

A fényüzési és forgalmi adóátalányok megállapítása 
iránti vizsgálatok folyamatban vannak. Egyelőre a múlt évi 
átalányösszegeket kell fizetni.

Vigyázó Géza — tanácsnok. A főváros legutóbbi közgyű
lésén Vigyázó Géza dr.-t, a X. kerület elöljáróját választották 
meg a jogi minősítésű tanácsnok megüresedett állására. 
Vigyázó egyike a főváros legérdemesebb főtisztviselőinek, 
nkl korábban különböző ügyosztályokban* do különösen a 
városgazdasági ügyosztályban működött s innen került a 
kőbányai kerület elöljárói tisztébe. Nagy képzettsége, a fő
város gazdasági és közigazgatási ügyeiben szerzett kiváló 
tapasztalatai és rokonszenves egyénisége egyformán olyan 
értékek, amelyek megválasztását indokolttá telték és bizo-

BINIárdasfi&Fok
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük- Alpakka, üveg, és porcollénéru em blé

mával is Igolcsőbban.

Frled Zslgmond és Fia.
VI., Király is. 44. TeS.r 129-134. Kölcsönzés!
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nyos, hogy tanácsnoki pozíciójában Is értékes szolgálatokat 
fog tenni a főváros közönségének.

Olaszországban ismét megkezdődik a kávéfogyasztás. 
Rómából jelentik: Február elsején Olaszország területén 
ismét megkezdődik a kávéfogyasztás, ami egyrészt a Brazi
ljával való kereskedelmi forgalomban beállott nehézségek, 
másrészt a háborús helyzet következtében néhány hónapon 
át szünetelt, A jegyrendszier megszervezése már az égést 
országban folyik. Havonta mindenkinek 50 gram kávéhoz lesz 
joga. A kávé árát kilónként 49 lírában állapítják meg. A 
kávéházakban és kávémérésekben mindenkinek egy csésze 
kávé fogyasztásához lesz joga.

Az olasz kávéellátás kérdését megoldották. Róma, január 
13. — Rió de Janeiróban az olasz nagykövet és a brazíliai 
külügyminiszter között jegyzékváltás történt. Ezzel a május 
éta folyó tárgyalások alapján rendezték a két ország közötti 
kereskedelmi forgalmat, amely évi 100 millió líra körül 
mozog majd. Az Olaszország és Brazília közötti jó  viszonyra 
való tekintettel,, mint a Giornale d’ Italia jelenti, minden 
remény megvan arra, hogy a két ország kereskedelmi for
galma normálisan fog lebonyolódni. Az nj kereskedelmi meg
állapodás megoldja az olasz kávéellátás kérdését is. Olasz
ország az abesszinlal kávétermelés nagy részét exportálta és
400.000 mázsás kávészükségletének több mint a felet Brazí
liából fedezte. Minthogy azonban ebben a viszonylatban nagy 
■eltolódás következett be a múlt év elején Olaszország kárára, 
a kávés zállltások hosszú ideig szüneteltek.

Ipari és közigazgatási hírek
Iparestület szerepe a tanszerződés felbontásánál 

Az 1922 :XII. te. 102. szakasza, Illetve az annak végre
hajtására vonatkozó 78.000— 1923. K. M. sz. rendelet 170: 
szakasza az iparhatóságokénak, illetve az ipartestületeknek 
csak azt /teszi kötelességükké^ hogy; amikor a tanviszony 
a tanonc hibáján kivül, a tanidő lejárta előtt 
szűnik meg és uj tanszerződésre van szükség, a tanoncuan 
minden hátránytól való megóvására töreked jenek. Ezen az 
.alapon azonban nem kötelezhető az ipartestület arra, hogy 
a tnnoncot elhelyezze, mert az ipartestület a tagjaira ilyen 
befolyást nemi gyakorolhat. (2.387— 1939. Ip. M.)

Szakképzettség igazolása képesítéshez kötött iparokhan 
Képesítéshez (kötött iparjogosiványt az kaphat, aki az 

iparűzéshez megkívánt egyéb feltételek mellett az illető ipar
ra előirt szakképzettséget mesterlevéllel (szakvizsga bizonyít. 
vánnyal) igazolja, ha azonban az 1936:VII. te. hatályba
lépésekor (1936. évi julius 16) erre az Iparra érvényes ipar- 
jogosítványa volt, szakképzettségét igazoltnak kell tekinteni. 
(24.472— 1938. Ip M.)
Elvi döntés az özvegyi jogon folytatott ipar engedélyezéséről

Az ipainigyi miniszter elvi jelentőségű határozatot ho
zott, amelyben kimondotta,- hogy az iparignzolványok és ipar- 
engedélyek kiadását felfüggesztő rendelet hatálya nem alkal
mazandó abban az esetben, amikor az elhunyt iparát az 
életben maradt házastárs gyakorolja tovább Az életben ma
radt és Ipart folytató házastársnak nem kell uj engedélyt 
kérnie, mert az 1922 :XII. te. 7. §-a szerint az elhalálozott 
iparos iparát az életben maradt házastárs újabb iparjogo- 
sitvány nélkül, vagyis az elhunyt iparos nevére kiállított

igazolváiny, illetőleg Iparengedély alapján folytathatja. A® 
özvegyi jogon folytatott iparra vonatkozó bejelentéseket te
hát külön engedélyezés véglett nem kell felterjeszteni ;az 
iparügyi minisztériumba, ha a bejelentés szabályszerűen meg
történik, hanem azt az iparhatóságnak egyszerűen tudomá
sul kell vennie.

Munkaügyi követelés egy év múlva elévül.
A 48 órás munkaidővel kapcsolatos túlórákért pert indí

tott a bíróság előtt az egyik vállalat alkalmazottja és több 
évre visszamenőleg túlórák diját és pótlékát követelte. Ezt 
a bíróság meg is ítélte neki- de csak egy évig visszamenőleg. 
Az egy évnél későbbi időre visszanyúló igénnyel az alkal
mazottat elutasította. Érdekes az Ítélet erre vonatkozó indo
kolása:

A 3000—1938. Ip. M. rendelet 25. §-a értelmében a szó- 
banforgó követelést a megkárosításról való tudomásszerzés 
napjától számított egy év alatt kell érvényesíteni. A munka
vállalóval szemben az a vélelem, hogy ismeri a saját szak
májára vonatkozó rendeleteket és Így minden alkalommal, 
amidőn a rendeleteknél kisebb bért kap, tudomást szerez a 
megkárosításról, .Ennélfogva csak olyan időre érvényesítheti 
igényét, amely az egyes berek felvételétől számított egy 
évnél nem régibb.

Tanonciskolába ufta/.ó tanoncok menetdijkedvezménye.
A MÁV igazgatósága az iparügyi miniszter közbenjárá

sára lehetővé teszi, hogy a lakóhelyükről hetenként egyszer, 
vagy legfeljebb kétszer tanonciskolába jaro tanoncok a lmvl 
kilenc, illetve öt utazáshoz a mérsékelt áru havibérletjegyek 
egy menettérti utazásra eső részének alapulvétele mellett 
fizessék meg az egy hónapra eső menetdi.iat a kikötött kor
látozások mellett. A menetkedvezmény a menettérti utazás
nak megfelelő árban, az előirt formájú jegyek alapján, csak 
abban a hónapban érvényes, amelyre váltatott és az iskola
igazgató által jogosított arcképes igazolvány alapján vehetők 
igénybe. Más kategóriákban ez a kedvezmény nem érvénye
síthető,’ fel nem használás esetén menetéij visszatérítés nem 
igényelhető. A kedvezmény igénybevételért az iskolaigazga
tóknál kell jelentkezni.

Közszükségleti cikk forgalma.
A m. klr. Kúria fellebbezési eljárás során a közszükség

leti cikkek meghatározásával kapcsolatosan nagyjelentőségű
döntést hozott. .

A m. klr. Kúria állásfoglalása szerint közszükségleti 
cikk minden olyan áru, melyet minden, a kultúra általános 
színvonalán álló ember, az élet rendes körülményei között, 
tekintet nélkül állására, műveltségére és vagyoni viszonyaira, 
— használ, sőt, amelyet az életszükségletek és célszerű ki
elégítése végett rendszeresen, vagy időnként használnia kell.

Kisüstién fóti, szflvóríum
termelőtől, egy hektoliter eladó

I  B I .: 151*438.
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A Kávésok Áruforgalmi H.-T.
Budapest, Vili., József krt. 38.

ezúton, közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávékban 6s teákban

ha <e cikkekben minden utánpótlás szünetei, hosszú
iuői'ö elegveges m ennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa- I 
jókból állanak, úgy, hegy vevőink kiszolgálásánál I 
továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága ) 
még a mostani nehéz időkben is, hu marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy ma, — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas árakat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kávé ( 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére.
Taiefcíra: 139—277 Saját pőiitőSde.

Ifi. GrQnwald Mór
F e r e n c  J ö z s e t  ( r a k p a r t  6 .

Telefon 183 439. — Ü v e g  és  pereelSSíBn j

r-M .i f r n n n in r o » i >.,» t B X c n i » i W M — i — — H t a w «■  m i— w i f  »h »h » i w u m i i i  ii n w iiTM i i w  i ■ t a r o n

N á f w á n F b ó ü
épülelburkolást, porlóiokat, kávéházi asztalokét minden 

színben n legolcsóbb árban készít
K r o is e m e r  Dávid márványipari üzeme
Budapest, X , Kőbányai ut 30 (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378 69.

’ B e s * k ® v i f $
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 142—531.

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. V II., KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlj* dúsan fölszerelt raktaiát, u. m.: borszivattyuk, 
•zürőgépek, palaekok, parafadugok, címkék stb. T. 141-515

B a iiU a
a nemes-itat.

Vörösréz és vasedény ónozások Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és

javítások
G I o b 1 1 1 I s t v á n

Réz és fémmRves üzeme
Telefon : 330*744

M á r v á n y  !  a p  @  k
GÓ1S EBE B|ies!. V. Légrády Károly u. 14.

Tel: 2/9 202

f.M h T A (U / v .« « . 'M  M f n m iw r j

Hattyú gőzmosA [(tilcsönző vállalat
száraz vesjyiisatít&s és festés

Budapest Vll., Klauzál utca 8. Telefon 138 559
Az orsz.ig legnagy, b'b gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legümételesebb mosási rendszer.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIIL, Röklc Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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