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E mlékeztető
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Március 5-ij; megfizetendő az 1940. év I. negyedére 
(február) esedékes íizletbér második részlete.

Március 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi ni. 
klr. 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 vígjaim! adóközösségber. 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Március 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai március 
havi fényűzés! és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Március 12-én (kedden) délután 1 órakor évi rendes 
közgyűlés.

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

Március 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
március havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Március 20-ig be kell küldeni a március 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.
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Március 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 

levont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó.
Benyújtandók a járdafoglalási engedélyek iránti kér

vények.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestülete 1940. március 12-én 

(kedden)! délután 1 órakor az Ipartestület tanácstermében 
(VIII., József-körut 38. I, eui.) tartja .meg

20-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
melyre az Ipartestület tagjait és a kávésipar barátait tisz
telettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok határozatképes száni- 
ban nem jeleimének meg, az f. évi március 19-én (ked
den) délután 1 órakor az lparte(stület tanácstermében 
ugyanezen napirenddel fog megtartatni.

Budapest, 1940. február 15ón.
Dr, Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k :

főjegyző. elnök.
NAPIREND:

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

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

gyása.
5. Az alapszabályok 16, 21. és 25. g-a értelmében meg

üresedett tisztségek betöltést', 8 elöljáróság! tag, 2 póttag. 3 
számvizsgáló, 1 ipartestületi szék tag megválasztása, esetleg 
megüresedő egyéb tisztségek Iletöltést', bizottságok megalakí
tása.

6. Határozathozatal a százalékrendszer módosítása tár
gyában.

7. Esetleges indítványok.
Kivonat az alapszabályokból:

14. g. A közgyűlés határozatképes, ha azon az ipaftos-
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1 iileti szavazásra jogosult tagoknak legalább 10 százaléka je 
len van.

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

Kivonat az 1932. évi VI.II. törvénycikkből:

11. §. Az ipartestületben minden tagnak van tanácsko
zási és szavazati joga, szenvedő választási joga ellenben csak 
olyan tagnak van, aki magyar állampolgár és aki az ipartos- 
tiilet működésének területén legalább három év óta űz ké
pesítéshez 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:

í. Aki gyámság, gondnokság, vagy esőd alatt áll:
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágyból el

követett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá, aki 
fogházbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbüntetés
re, hivatalvesztésre, vagy a politikai jogok gyakorlásának 
felfüggesztésére szóló Ítélet hatálya alatt áll;

3. aki a tanácskozási jog gyakorlásának szünetelését, 
vagy a kapott megbízás visszavonását kimondó fegyelmi Íté
let hatálya alatt áll;

4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személye

sen̂  jogi személyek, a  részvényfctársaságok és szövetkeze
teket is ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közke
reseti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk utján 
gyakorolhatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása ese
tén az ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolja, aki az 
ipart kiskorú javára tizl.

1940. február 22-én.
A közgyűlést előkészítő előljáróságl ülésen az elöljáró, 

ság tagjai nagy érdeklődést tanúsítottak. Ha a betegség és 
egyéb okok miatt elmaradt magukat klmentetteket a meg
jelentekhez hozzászámítjuk, teljes létszámról számolhatunk 
be.

Sajnos a kedvezőtlen időjárás (miatt sokan maradtak 
távol. így maga a testület enöke Mészáros Győző, Szabó 
Samu alelnök, Bauer György. Szlavek Károly, Tarján Vil
mos, Tihaméry Kálmán és Weingrufeer Ignác maradtak el 
betegség miatt az ülésről.

Az elöljáróság ülésén részvettek: vitéz Bertha Gyula
alelnök, dr. Kállay Albert székesfővárosi főjegyző, ip írható- 
sági biztos, Freiwirtli Jenő, Gál Arnold, Grosz Ödön, Kass 
Béla, Klauber József Kövessy Géza, Kreiner Pál, Gebauer 
Béla, Ottó Dezső, Paulin Lajos, Steuer Lóránd, Srasser Bé. 
la. dr. Strausz Vilmos, Weíngriiber László előljáróságl és 
számvizsgálóbizottsági tagok , dr. Havas Nándor főjegyző, 
Donáth Andor aljegyző.

Vitéz Bertha Gyula alelnök megnyitotta az elöljáróság 
ülését, bejelentette, hogy elnök, úgyszintén alelnök betegsége 
folytán az ülést ő vezeti. Az elmaradásokat és kimentéseket 
közölve, az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kass Béla 
és Ottó Dezső előljáróságl tagokat kérte fel.

Az 1940. január 24-én tartott előljáróságl ülés jegyző
könyve, bemutatlatott és megjegyzés nélkül helybenliagya- 
tott.

Főjegyző bejelenti a legutóbbi ülés óta az iparban történt 
változásokat, Tpnjiielngedéliyt kapott: Mendelényi Béla
(Shangliai — XI. Horthy Miklós-u. 60.),Roszt József (Am- 
bassadeuT — VI. Podmanlczky-u. 8.). Iparukat megszüntet
ték: Bauer Testvérek kft, (Dubarry — V. Wunn-u. 1.) — 
Iparengedélyét szünetelteti: Molnár Sándor (Brlonl — V.
Szlget-u. 45.) Iparengedélyét áthelyezte: Br. Wasmer Gusz
táv (Bagatelle — VII. Károly király-körűt 21.)

A bejelentések tudomásul vétettek.
Bemutattatott a Budapesi Korcsinárosok Ipartársulatá- 

nnk gyászjelentése, melyben társelnökének Tóth Jánosnak 
váratlan elhunytát közli. Az Ipartestület a társulathoz rész- 
vétlevelet intézett, amelyhez az elöljáróság megilletődéssel 
Járult hozzá.

Főjegyző sajnálattal jelentette, hogy dr. Zhoray Miklós 
ipartestületünk egykori ügyésze, iparunk és testületünk Igaz 
barátja és jóakarója, f. hó 19-én elhunyt.

Az elöljáróság elnöklő alelnök Indítványára dr. Zhoray 
Miklós emlékét és elhunyta felett érzett fájdalmát az ülés 
jegyzőkönyvében örökíti meg.

A napirend következő pontja az 1939. évről szóló évi 
jelentés tárgyalása volt. Minthogy az nyomtatásban fog köz- 
zététetnl, az elöljáróság annak részletes tárgyalásától elte
kintett és azt a közgyűlés elé terjeszti.

Főjegyző felolvasta az 1939. évről szóló zárszámadáso
kat, valamint a vagyonmérleget, úgyszintén az 1940. évi 
költségvetést.

Freiwirth Jenő a testület készpénzkészletének felhasz
nálása tekintetében tesz fel kérdést. Kívánatosnak tartaná a 
teljesen deficitmentes költségvetést. Tekintettel az ipar le
romlására, a tönkrement iparosok ellátására is kellene gon
dolni.

Dr. Strausz Vilmos a költségvetéshez szólva, megállapít
ja , hogy az ipartestiiletnok mindössze 167 tagja van és a kis 
létszám mellett a testületnek nemcsak a fővárosban, de or
szágszerte meg van a tekintélye. Kétségtelen, hogy a testü
let Igen magas nívón álló tevékenységet fejt kl. Ehhez azon-
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bán az kell, hogy megfelelő költségvetéssel dolgozhassunk. 
Kétségtelen, hogy ugyanilyen Qcöltségekkel jóval nagyobb léU 
számú testület munkáját Is elláthatnék. Amíg arra anyagi 
eszközeink módot adnak, fenntartjuk a mostani kereteket, ha 
nem lesz arra mód, foglalkozni fogunk intézményeink és 
költségeink lefaragásával, természetes, hogy ez a nívó leszál- 
másával is fog járni.

Dr. Kállay Albert az iparosok aggkori ellátásával kap
csolatosan közli, hogy a szállodás és vendégős ipái testület 
elöljárósága elhatározta, hogy a kereskedelemügyi miniszté
riumot arra kéri, engedje meg a tagsági dijak kötelező pót
lékolását. Ez a pótlék arra szolgálna, hogya testület tagjai 
aggkori biztosítását fedezze. Amennyiben a vendélős ipartes
tület ezt az engedélyt megkapja, testületünk is hasonlókép 
járhat el.

Főjegyző a fel menüt kérdésekre a felvilágosítást meg
adja, hangsúlyozva azt, hogy a költségvetés a legnagyobb ta
karékossággal állíttatott össze, reméljük, hogy a mutatkozó 
deficitet sikerülni fog az év folyamán eltüntetni.

Az elöljáróság az előterjesztett számadásokat és költség- 
vetést. jóváhagyta, elfogadta és a közgyűlés elé terjeszti,

A határozat következtében a közgyűlés napjának kitű
zése vált szükségessé. ,Ezt az elöljáróság — elnöklő alelnök 
javaslatára —  f. évi március hó 12-én (kedd) ' délinán 1 
órára határozta el.

A közgyűlésen 8 előljávósági tag, 2 előljáróságl póttag, 
3' számvizsgáló, 1 ipartestületi-szék tag, a munkaközvetítő 
felügyelő bizottságának 6 és az iskolai felügyelő bizottság 
6 tagjának megválasztása fog megtörténni. A választásokra 
az elöljáróság Szabó Samu alelnök, Gál Arnold. dr. Strausz 
Vilmos, Iíövessy Géza és Ottó Dezső urakból álló jelölő bi
zottságot küld ki.

Bemutattatott a m. leír. Iparügyi Miniszternek 2700— 
1940, sz. rendelete, mely az iparigazolváuyok és iparengedé
lyek kiadását szabályozza.

Főjegyző ismertette a rendelet végrehajtásának mód
ját, mit az elöljáróság tudomásul vett.

Az Árkormánybiztos úrhoz benyújtott előterjesztéseket 
főjegyző ismertette^ Beszámolt az árkormánybiztos urnái 
lörtétit tisztelgés lefolyásáról., Jeleníti, hogy legutóbb a 
cukrászsütemények árának felemelésévid kapcsolatosan újabb 
előterjesztéssel éltünk, melynek elintézése folyamatban van. 
A kérdés elintézését napirenden tartjuk s ebben az ügyben 
el fogunk járni.

Az elöljáróság a jelentést tudomásul vette,
A dohányengedélyek elvonása tárgyában a testület el 

nöksége a n>. klr, pénzügyminiszter úrhoz előU*rjesz!ést in 
tézett, melyben az engedélyek elvonásával összhangba való 
hozását, illetőleg a határidők meghosszabbítása- kértük. Re
méljük, hogy előterjesztésünk sikerrel fog járni.

Az ellőjáróság a jelentést tudomásul vette.

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
redőnyök

P is c ih é s T í is i
v., Mária Valéria ucca  10.
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1886.

Az ipartestületi tanonciskola munkásságáról szóló félévi 
jelentés előterjesztetett ás tudomásul vétetett.

Az Ipoknak a vendéglátó ipari kamara ügyében közölt 
átirata, és a A arra adott válasz bemutattatott és Irattárba 
tétetett.

A volt politikai foglyok segél.vzó' bizottságának támoga
tás iránti kérelme a kartársak figyelmébe ajánlhatott.

Grosz Ödön Indítványozza, hogy a családvédelmi pénz
tár büntetési joga ellen előterjesztéssel forduljunk a in. kir, 
kereskedelmi miniszter úrhoz. Az elöljáróság az ügy elinté
zését az elnökségre bízza.

A napirend tárgyai letárgyaltattak,4 mire alelnök az
illést berekesztette.

A tájékoztató árakat a bíróság 
szabadon mérlegelheti.

Az iparestületek, illetőleg az ipartestületek érdekelt 
szakosztályai a. kereskedelmi miniszter álláspontja' szerint 
foglalkozhatnak az árak (vállalkozói dijak) kérdésével,* meg
ái lapít hatják a legalacsonyabb árakat az ipartestületi (szak
osztályi) tagok figyelmét felhívhatják és azoknak a Ingok 
által leendő megtartását kívánatosnak 6s szükségesnek je 
lezhetik. megtartásuk érdekében a meggyőzés eszközét igény
be vehetik, nevezetesen egyebek között rámutat halnak azok
ra a hátrányokra, amelyek a legalacsonyabb á  nk (vállal
kozói dijak) meg nem tartásából az iparosságra szár mázlin' 
link, de ezeknek az áraknak (vállalkozói dijaknak) betartá
sára pénzbírságot, vagy más kényszerítő eszközt alkalmazni 
az ipartestiiletnek joga nincs

Az ipartestületek, illetőleg szakosztályok által megálla
pított legalacsonyabb árak (vállalkozói dijak) tehát csak 
irányárait, tájékoztató árak (ehetnek. Az ilyen Irányárak 
megállapításához ellenkező rendelkezés hiányában elégséges 
az ipartestület (szakosztály) gyűléséi határozatképes szám
ban résztvevő tagok általános többségének h i .záj uaiUioi, A
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tfs&UwLtodb-félt
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek :

bíróság feladata, hogy ezeket a tájékoztató Irányárakat mi
kor és milyen feltételek mellett veszi figyelembe.

Meg vagyunk azonban győződve arról, hogy bíróságaink 
a  tisztes és szolid bázison nyugvó tájékoztató árakat min
denkor kellő figyelemre méltatják. A szakma feladata, hogy 
az ily tájékoztató árakat körültekintő gondossággal álla
pítsa meg.

A p o s t a i g a z g a t ó s á g  n e m  k é s z ü l  
t e l e f o n d r á g i t á s r a

A magyar kereskedő- és iparostársadalom széles körei
ben nagy nyugtalanságot keltett az a hir,. hogy a postaigaz
gatóság szabályozni akarja a helyi beszélgetések időtarta
mát, amelyet három percre korlátoznának a tervek szerint s 
ennek leteltével újból le kellene fizetni a beszélgetési dijat; 
az automata gép önműködően bontaná a kapcsolást. Ez a 
terv úgy megdrágítaná a telefont, hogy azt az egyéb ter
hektől úgyis erősen sújtott kereskedők és Iparosok már nem 
bírnák el és kénytelenek volnának ez esetben telefonállomá
saikat megszüntetni, ami viszont esetleg üzletük pangásai 
vonná maga után.

A közérdekű ügyben ezért a postaigazgatósághoz fordul
tunk, ahol azt a megnyugtató választ kaptuk, hogy a posta, 
igazgatóság ezidöszerint Ilyen tervvel egyáltalán nem fog. 
lalkozik. Reméljük —. a jövőben sem, hiszen e terv megváló, 
sitása a fellendülő gazdasági élet súlyos megbénítását vonná 
maga után.

< V W W V W W r f W V W W W V W V W W W W W W

H Í R E K
Évi rendes közgyűlés, A fennálló rendelkezéseknek meg

felelően az évi rendes közgyűlés f. évi március 12-én, ked
den délután 1 órakor a testület tanácstermében fog megtar
tatni. Az évi közgyűlés napirendjén 8 elöljáróság! tagnak, 2 
póttagnak, 3 számvizsgálónak és a testületi szék 1 tagjának 
megválasztása szerepel. Egyben alkalom arra, hogy kartár
saink tudomásul vegyék a testület egy évi munkáját és fog
lalkozzanak mindazokkal az aktuális kérdésekkel és kívánsá
gokkal, amelyek megvalósítása ipari érdek. Evégből kívána
tos, hogy azon kartársaink minél libben vegyenek részt.

Évi jelentés és zárszámadás. Más években a közgyűlést 
megelőző lapszámink egyikében szoktuk közzétenni évi jelen

IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
i

és
. Kérje mindenütt! 

TÁRSA, Budapest, IX.,
lacjobb kávéiaesité. 
Gyártja: D1KK FIDÉL

Schillinger Unna gbX "  Z
Telefon 121-385. Vörfrsmarthy-utoa 47b
Az ország legrégibb modernül berendezed gözmosodája

S p r í n g u t  H e n r i k  tojásnagykereskedö
utóda Ofner Mórion

Szamos budapesti kávéház  étterem és vendéglő
állandó szállítója \ 

Budapest, VI., Vasvári Pál ucra 10. — Tel, : 122-903.

M á r v á n y  l a p o k
GÓTS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.

Tel: 299-202

tésünket, zárszámadásunkat és a következő évi költségelő
irányzatot. Minthogy a fennálló lapkorlátozások folytán erre 
mód nincsen, azt ipartestületünk külön füzetben kinyomatja 
és minden testületi tagnak — úgyszintén iparunk minden ba
rátjának a legközelebbi napokban megküldi,

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

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

|  Dr. Zborav Miklós f  |

Iparunk régi igaz barátja, testületünk ügyésze, dr. Zbo- 
ray Miklós hosszú szenvedés után február hó 19-én, életének 
73. évében .elhunyt. Február 22-én temették a Kerepesi-utl 
temető halottasházából, — Iparunknak vitális ügyeiben min
dig önzetlen támogatója volt, aki úgy a testület ügyeiben, 
mint egyénenként is mindig igaz barátsággal állott rendel
kezésre. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Ajánlás. A volt magyar politikai foglyok segélyző bi
zottsága a közeljövőben díszhangversenyt rendez. Felkérjük 
testületünk tagjait, hogy a nemes célt jegyek átvételével tá
mogassák.

Rendelet a pótkávéról. A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A földmivelésügyl miniszter a kávéfélék forgalmának sza
bályozásáról kiadott rendeletet az illetékes társminiszterek
kel egyetértve ükként egészítette ki, hogy pótkávé (kávé
pótlék) néiven az étkezési célokra általánosan használt bab, 
lencse, sárgaborsó és zöldborsó szakszerű feldolgozása utján 
előállított termék is forgalombahozliató.

Rendeletek a magyar teáról. Két rendelet jelent meg a 
magyar tea minőségéről és forgalmának szabályozásáról. A 
földművelésügyi miniszter rendelete szabályozza a magyar
tea keverési módját; a kereskedelemügyi miniszter rendelete 
pedig kimondja, hogy milyen Iparok jogosultak a magyar tea 
készítésére. A magyar tea forgalombahozatalára azonban 
minden olyan iparos és kereskedő Jogosult, aki iparjogosit- 
ványa nlapján tea forgalombakozatalával foglalkozhatni.

Hamisítják a kávét Bukarestben, Bukarestből jelentik: 
Az árellenőrző hatóságok megállapították, hogy sok bukaresti
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E l i s m e r t e n  a l e g j o b b

F I  U  N  E l  k á v é ,  t e a
FIMUEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG 

Központ: V, Gresham-palota Telefon: 185-93?

BHliárdasztat
teljes felszereléssel jutányosán eladó- Érdek
lődés VII.. Nyár ucca 6 1. em- d. e. 8—2 óra 

között az ipartestületben

'kereskedő hamisított kávét hozott forgalomba. Háromszáz- 
tizennégy kereskedőnél vettek próbát és ennek során száz 
kereskedőnél hamisított kávét találtak.

Albániából nem szabiul kávét kivinni. Tiranából Jelen
tik: A minisztertanács elhatározta, hogy eltiltja a kávé 
kivitelét Albánia területéről és a feldolgozott külföldi do- 
hánykészitményekre egyedáruságot vezet be.

Budapest tejfogyasztása napi 345.367 liter. A Budapes
ten forgalom hozott tejmennyiség a tél elején havi 10,361.000 
liter volt, 233.000 literrel több, mint az előző évben. JDgy 
nap alatt 345.367 liter tejet, fogyaszt, a főváros. A fejen- 
kinti tejfogyasztás havi 9.39 liter, vagyis egy napra egy bu

dapesti lakosra 3-1 deciliter tej jut.

Ismét kinyitják a belga kávéházakat. Brüsszelből jelen
tik: A minszterlanács elhatározta, hogy a kávéházakat töb- 
bó nem kell zárva tartani.

A munkások és alkalmazottak munkaviszonyát ellenőrző’ 
bizottság, melynek hatásköre a törvény értelmében kiterjed 
az iparban, kereskedelemben, bányászatban és kohászaiban 
foglalkoztatott munkásokra és alkalmazottakra, dr. Fellcay 
Ferenc tanácsnok elnöklésével ülést tartott, amelyen tárgyal
ta azokat a panaszokat, amelyeket az alkalmazottak rész
ben a munkaidőre, részben pétiig a munkabérekre vonatkozó 
rendelkezések be nem tartása miatt terjesztettek elő. Az el
nök ezután bejelentette, hogy lépéseket fog tenni oly Irány
ban, hogy a bizottság hatásköre ldszéleslttessék é3 pedig 
.azért, hogy a bizottságnak módjában legyen a legkisebb mun
kabérekre, a munkaidőre és a fizetéses szabadságidőre vo
natkozó rendelkezéseknek betartását a  helyszínen ellenőriz
ni. Felhatalmazást fog kérni arra nézve is, hogy az ipari és 
kereskedelmi vállalatok és telepok helyszíni • vizsgálata al
kalmával a bizottság a munkások és egyéb alkalmait zotiak 
fizetésére vonatkozó bérjegyzékeket és könyveket megtekint
hesse. Intézkedés történt arra vonatkozólag — jelentő'te b3 
dr. Felkay Ferenc elnök — hogy azokban az esetekben, ame
lyekben a kihágás elkövetése látszik fennforogni, a rendőri 
büntetőbíróságok soronklviil hozzanak határozatot és hogy 
az ilyen módon kiszabott büntetések mérve arányban álljon 
az elkövetett vétséggel és a bírság végrehajtása is soron kí
vül történjék.

Bllllárdaszfalok e la d á sa .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészüjtTk 
Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is lgolcsőbban.

Frled Zsigmond és Fia.
VI., Király u. 44. Tel.: 129-134. K öl sönzés!

Vörösréz és vasedény óftozások ftiuminium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

Javítások
G l o b i t s  I s t v á n

Réz és ffémmüves üzeme
Telefon’• 330*744

Ipari és közigazgatási hirek
Me.tervizsgára bocsátható-e az olyan iparos, aki nem volt

tanonc?
Az 1936. évi VII. te. 21. j§-a, illetve az 1922. évi XII- 

te. 89. §-a szerint a tanidő általában nem lehet 3 évnél rö- 
videbb és 4 évnél hosszabb. Az olyan tanoncok, akik vala
mely középiskola vagy polgári iskola 4 osztáyát sikerrel el
végezték, vagy 16: életévüket betöltötték, nem lehet a tanidő 
2 évnél rövidebb és 3 évnél hosszabb. Az olyan tanoncok te
kintetében, akik valamely középiskola, vagy polgári iskola 6 
osztályát elvégezték, a tanidő nem lehet 1 és fél évnél rövi
debb és 2 és fél évnél hosszabb. Az olyan tanoncok tekinte
tében pedig, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, 
nem lehet a tanidől 1 évnél rövidebb és 1 és fél évnél hosz. 
szabb.

Előfordul, hogy egyesek a legkülönbözőbb körülmények 
folytán nem lehettek tanoncokká, mégis éveket töltöttek szak- 
bavágó munkával. Az ily egyéneket nem zárja el a törvény 
attól a lehetőségtől, hogy megfelelő tartamú sznkbavágó 
gyakorlat igazolása alapján önálló iparosokká lehessenek. A 
szakbavágó gyakorlat tartamát illetően a törvény azt az el
vet érvényesíti, hogy annak hosszabbnak kell lennie az il
lető Iparra nézve megszabott tanidő és segéd! szakbavágó 
gyakorlat együttes tartamánál.

Azok tehát, akiknek tanideje az 1922. évi XII. te. 89. 
’g-a szerint 3 évnél rövidebb nem lehet, olyan ipátoknál, 
amelyeknél á segédl gyakorlat tartama 2 év, 7 évi szakba
vágó gyakorlatot kötelesek munkakönyvvel igazolni. Azok, 
akikre a törvény 89. §-a magasabb iskolai képzettség foly
tán a tanidő legrövidebb tartamát 2 évben, 1 és fél évben, 
illetőleg 1 évben állapítja meg, ennek megfelelően 6 évi, 5 
és fél évi, illetőleg 5 évi szakbavágó gyakorlatot kötelesek 
munkakönyvvel Igazolni.

Ha valaki a szakbavágó gyakorlatot munkakönyvvel 
igazolni nem tudja, de községi bizonyítvánnyal és egyéb ta
núsítványokkal kétségtelenül Igazolja, hogy huzamosabb 
ideig tartó szakbavágó gyakorlattal rendelkezik, a in. ktr. 
iparügyi miniszter esetről-esetre, — a méltányosság figye
lembevételével, — a mestervizsgára bocsátást engedélyezheti.

Közkereseti és betéti társaságok tanonctartási joga.
Közkereseti és betéti társaságok, amennyiben iparűzésük 

megfelel a közkereseti és betéti társaságok iparűzése tekin
tetében fennálló szabályoknak, ugyanolyan feltételek mellett 
tarthatnak tanoncot, mint a természetes személyek (80,119—• 
1927. K. M.)
Ipartestület véleményezési joga nem a területén létesítendő 

iparűzés esetében.
Az 1922 :XII. te, 41. §-a nem jogosítja fel az lpartesltt- 

letet arra. hogy a működése területén kívül nyitni kívánt 
üzletre kért iparjogositvány tárgylratalba betekinthessen és 
a szakképzettség igazolása tekintetében véleményét nyilvánít
hassa. Erre csak a létesítendő üzlet helye szerint Illetékes 
ipartestület jogosult. Természetesen nincsen működési terü
letre korlátozva az Ipartestület abban, hogy ha olyan adatok 
jutnak tudomására, melyek az iparjogositvány visszavonására 
alkalmasak, Így a törvény 69. §-a alapján való visszavonási 
eljárás megindítása érdekében a tudomására jutott adatokat 
az illetékes iparhatósággal közölje. (15.803—1934. K M )
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Márványból
ípülelburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K ro n e m e r  D ávid  márványipari üzeme 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1 378 69

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., József krt. 38.

ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávékban és teákban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú 
időre elégséges mennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa
jokból állanak, úgy, hogy vevőink kiszolgálásánál 
továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben is, hü marad abhoz 
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.
Talefon : 139—277 Saját pörkö ld*.

vegyilermókek gyára R,-T»
Budapest, XiV. Cserei-u. 14. 
Telefon: >-9ö6-86. 2-9S8-94

Felelős kiadó: DK. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, V III., Rökk 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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