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E m l é k e z t e t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .

Augusztus 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

Szeptember 1-én és 2-án d. e. 10—1 óra között tartat
nak meg az 1941—1942 évre szóló utólagos tanonciskola! 
beiratások.

Szeptember 3-án kezdődik a tanonciskola 1940—41.
tanéve.

Szeptember 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér 
•második részlete.

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

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar. 
testület irodájában.

Szeptember 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaó
massza, csokoládégyurma, aug. 31-iki készletet a m. ldr. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6 .).

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

Szeptember 10-ig tartoznak az adó közösség tagjai meg
fizetni augusztus havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

Szeptember 15 ig fizetik a fényüzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek).

Megjelent
a MAGYAR KA VÉSI PARI ÉVKÖNYV

1941. évi kötete.
Megrendelhető az ipartestület irodájában.

Szent István emlékezetei
Minden esztendő augusztusában ünnepli a nemzet az or- 

szággyarapitó nagy király emlékezetét. Ünnepi ragyogás, aa 
ország népének lelkesedése tölti el ezt a napot, melynek 
fénye, ünnepi volta legjobban a fővárosban tündöklik.

Itt folynak le az egyházi, nemzeti ünnepségek, idegyuuk 
az ország népe, hogy lelkesedése hazafias érzéseit kifejezze.

A nagy szent Ívirály közel ezer évvel ezelőtt mái leteic- 
tette azoka a kormányzati elveket, amelyek ma is aktuálisak 
és amelyeknek jelentőségét ép napjainkban fokozott mer
őkben ismerik fel.

Nem a mi hivatásunk, hogy a nagy király uralkodását 
méltassuk, do mint magyar iparosok, rá kell mutatnunk 
arra hogy Szent István volt voltakép a magyar ipar meg
alapítója aki a külföldről tudósokat, papokat és iparosokat 
hivott be, akik az ő népét megtérítsék, tanítsák és hasznos 
mesterségekre oktassák. . ,

És ez idegenek beözönlése jelenti az idegenforgalom 
első kezdetét, amelynek jelentőségét ép napjaink helyezik
előtérbe, . , . . , ,

A mai izgalmas, történeti napok _ esemenyei, hazanlc 
területének gyarapodása, illetve a megszállott — elrabolt 
területek visszatérése, felidézik a nagy király: Szent István 
emlékét.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 228-458. Sürgönyeim : Köztej.
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Mi a mai napok dolgozó iparosai, hálás kegyelettel em
lékezünk Szent István országlására, kivesszük részünket a 
nemzeti ünnepből és hisszük és bízunk Szent István eszméi
nek teljes és tökéletes megvalósításában.

Az 1939. évi IV. te.-ben foglalt 
kivételezettség igazolásának 

módja
Az 1939. évi IV. te. 2. §. 1. bekezdésének 1— 5. pontjai

ban foglalt kivételezettség igazolásának módjáról a m. kir. 
honvédelmi miniszter 623.400— 1941. szám alatt tájékoztatót 
adott ki.

A tájékoztató szerint nincs olyan jogszabályi rendelke
zés, mely szerint, valamely hatóság közhitelű tanúsítványt 
szolgáltathatna ki abban a tekintetben, hogy valakit az 1939. 
évi ÍV. te. 2. §-ában foglalt mentesség megillet-e vagy 
nem. A 7.720— 1939. M. E. számú rendelet 6 . §-a csak azo
kat az okiratokat jelöli meg, amelyekkel a 2  §-ban foglalt 
mentesség előfeltételei adott esetben igazolhatók. Az  emlí
tett rendelet 6 . §-ában felsorolt okiratok alapján azután a 
mentesség fennállását esetröl-esebre az a hatóság állapítja 
meg, amely előtt a kérdés konkrét ügyben felmerült, pl. do- 
hányárusitási vagy italmérési ügyekben a pénzügyminiszter, 
iparjogositvány-ügyekben az iparhatóság, mezőgazdasági in
gatlan átengedésére kötelezés kérdésében a földmivelésügyi 
miniszter.

S a lg ó  g ő zm o só g y á r
^ fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyiiolt vízben
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó á ra k ____________________ Telefon: 16-85

Az 1939. évi IV. te. 2. §. 1 . bekezdésének 1— 5. pontjai
ban meghatározott kivételezettség előfelételeinek igazolásá
ra jogosult hatóságok a 7.720—1939. M, E. számú rendelet 
ő. §• 1— 7. bekezdése szerint az alábbiak:

a) a tűzharcos minőséget, ezt feltüntető házassági 
anyakönyvi kivonattal vagy a 9.500—Eln. 15— 1938. sz. H. 
M. rendelet 1. §-ának 1—4. pontjában és a 29.970—Elit. 
15— 1938. H. M. rendeletben foglalt rendelkezéseknek meg
felelő igazolvánnyal kell igazolni.

b) Sebesülési érem viselésére való jogosultságot az ille
tékes katonai parancsnokság által kiállított igazolvánnyal 
kell igazolni.

Az igazolásra jogosult parancsnokságok: a világháború 
folyamán a m. kir. honvédségben szolgáltak részére az ak
kori honvéd kerületi parancsnokságok, a cs. és kir. hadse
regben szolgáltak részére a hadtestparancsnokságok. A vi
lágháború befejezése után a hadtestek felállításáig a m. kir. 
honvéd vegyesdandárparancsnokságok, a hadtestek felállítá
sa után pedig a m kir. honvéd hadtestparancsnokságok.

c) Kitüntetés adományozását az erről szóló eredeti ok
irattal vagy eredeti igazolvánnyal, ennek hiányában a m. 
kir. hadilevéltár főigazgatósága által kiállított Igazolvány
nyal kell igazolni.

d) A hadifogság elszenvedését a honvédelmi miniszter 
által kiállított Értesítéssel, Hadifogoly-bemutatólappal, 
vagy Hadifogolyleszerelési-igazolvárenyal kell igazolni.

e) A hadirokkantságot — amennyiben a rokkantság fo
kának a törvény alkalmazása szempontjából jelentősége van
— a rokkantság fokának megállapítására is alkalmas egy 
évnél nem régibb keletű hadigondozási igazolvánnyal kell 
igazolni.

Az 1933 évi VII. te 11. §. 1. bekezdése értelmében az
I. járadék-osztályú hadirokkantat 100 százalékosnak, a II. j'á- 
radékosztályut 75 százalékosnak, a III. járadékosztályut 50 
százalékosnak és a IV. járadékosztályut 25 százalékosnak 
kell tekinteni. A járadékellátásra nem jogosult cimhaszná- 
latos hadirokkant rokkantsági százalékát a H. M. 22. osz
tálya által kiállított igazolvánnyal kell igazolni.

f)  A hősi halált magyar állami anyakönyvvezető által 
kiállított olyan halotti anyakönyvi kivonattal, vagy a honvé
delmi miniszter által kiállított olyan értesítéssel kell iga
zolni, amelyből kitűnik, hogy a nevezett a harctéren vagy 
ott szerzett sebesülés vagy megbetegedés következtében, 
vagy ellenséges hadifogságban halt meg, vagy őt az 1914— 
1918. évi háborúban eltüntet a kir. járásbíróság holtnak 
nyilvánította.

A fentiek szerint tehát a honvédelmi miniszterhez csak 
hadifogság igazolása, a hősi halál igazolása és — olyan 
esetben, ha a hadirokkant járadékellátásra nem jogosult 
cimhasználatos, tehát a rokkantság százalékos foka a hadi- 
gondozási igazolványból nem állapítható meg, — a hadirok
kantság százalékos fokának igazolása iránt nyújtható be 
kérelem.

Oly igazolást (Tanúsítványt) azonban, mely szerint az em
lített előfeltételek fennállása következtében az érdekéit sze
mélyt az 1939. évi IV. te. 2. §-ában foglalt mentesség meg
illeti, a honvédelmi miniszter a jövőben nem fog kiadni. A 
mentesség fennállását ilyen esetekben annak a hatóságnak 
kell —a honvédelmi miniszter által kiadott okiratok alapjan
— az illető ügyre korlátozott hatállyal elbírálni,  ̂ amely 
előtt valamely konkrét ügy eldöntésében ennek a kérdésnek 
jelentősége van.

T o já s cik°lmi Si'ÜíiSDoMHrtr I
IX , R ád ay  ucca 35. T e le fo n : 187-420. |
Fiók: Gömbös Gyula ut 15- Telefon: 351-859. I
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A közellátés érdekeit veszélyez
tető cselekmények büntetése
Az Országos Törvénytár 1941. évi július hó 23-i szá

mában jelent meg a közellátás érdekét veszélyeztető cselek
mények büntetéséről szóló 1941. évi X. törvénycikk. A tör
vény fontosabb szakaszait az alábbiakban közöljük:

1. §. Vétséget követ el és egy évig terjedhető fogházzal 
büntetendő,

aki az ország ldözeMtásának érdekét súlyosan veszé
lyezteti azzal, hogy

1 . a rendelkezésre álló termelési tényezőkkel és eszkö
zökkel nem olyan terményt (élőállatot, állati vagy növényi 
termelvénytj, avagy terméket (nyersanyagot, félgyárt
mányt, készárut), vagy nem. olyan terjedelemben termel, 
avagy nem olyan eljárással! állít elő, mint ahogy azt tör
vény vagy minisztériumi rendelet rendeli;

2 . terménynek vagy terméknek rendelkezése alatt álló 
készletét jogszabály rendelkezése ellenére a forgalomba- 
hozataltól visszatartja, avagy nem oly módon, nem olyan 
mennyiségben, vagy nem olyan célra hozza forgalomba, 
mint ahogy azt jogszabály rendeli;

3. terménynek vagy terméknek rendelkezése alatt álló 
készletét a rendes gazdálkodás szabályainak meg nem felelő 
módon' használja fel, vagy annak használható állapotban tar
tásáról nem gondoskodik;

4. terménynek vacry terméknek készletét a hatóság 
által elrendelt bejelentés elmulasztásával, hamis vagy hiá
nyos bejelentéssel eltitkolja;

5. közellátás céljára zár alá vett készletet jogszabály 
rendelkezése ellenére elidegenít, felhasznál, elfogyaszt, meg- 
semmisit, egyéb módon az igénybevétel elől elvon, avagy az 
igénybe vett készlet átadására vagy elszállítására vonat
kozó hatósági felhívásnak eleget nem tesz.

A kísérlet büntetendő.
Az 1. pont alapján bűnvádi eljárást csak akkor lehet 

indítani, ha ezt az illető termelési ágra nézve illetékes mi
niszter külön szakbizottság meghallgatása után — közér
dekből szükségesnek tartja.

2. §. Az 1. §-ban meghatározott cselekmény bűntett és 
büntetése három évig terjedhető börtön, ha

1 . a tettest a jelen törvényben, az árdrágító visszaélé
sekről szóló 1920: XV. törvén vnkkben vatrv a magyar állam 
biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cse
lekmények büntetéséről szóló 1940:XVJ1I. te. 5—&. §-aiban 
meghatározott bűntett vagy vétség miatt szabadságvesztés- 
büntetéssel már megbüntették és büntetésének kiállása óta 
öt év még nem telt el; vagy

2 . húszezer pengőt meghalad annak termény-^ vagy 
termékmennyiségnek, illetőleg annak a készletnek eitcke,

amelynek termelését a tettes az 1 . §■ 1 . pontja alá eső 
módon elmulasztotta, vagy , ,

amelynek tekintetében az 1. § 2—5. pontjaiban meg
határozott cselekmények valamelyikét követte el.

3 . §. A jelen törvényben meghatározott bűntett miatt a 
hivatalvesztést és a politikai jogok gyakorlatúnak felfüg
gesztését is meg kell állapítani.

Bűntett esetében a bíróság ítéletében az államkincstár 
javára belátása szerint megállapítandó összegű, az elitéit 
egyéni és vagyoni viszonyaihoz, valamint a közellátás ve
szélyeztetésének nagyságához mért vagyoni elégtételt álla
píthat meg. A vagyoni elégtétel szabadságvesztésbüntetésre 
át nem változtatható, egyébként azonban a pénzbüntetéssel 
esik egy tekintet alá.

5 . §. A jelen törvény rendelkezései nem érintik azokat 
a jogszabályokat, amelyek a közcllátás érdekét veszélyeztető 
cselekményeket kihágássá nyilvánítanak, amennyiben ezek 
a cselekmények nem esnek a jelen törvény büntető rendel
kezései alá.

A jelen törvény rendelkezései nem érintik az árdrágító 
visszaélésekről szóló 1920 :XV. törvénycikknek, valamint a 
magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyez
tető egyes cselekmények büntetéséről szóló 1940. évi XVIII. 
te. 5—9. §-ainak rendelkezéseit.

6 . A jelen törvény hatálybalépésének napját a minisz
térium rendelettel állapítja meg.

Az 1. §. utolsó bekezdésében említett külön szakbizott
ság  megalakításáról az illetékes miniszter a közellátási 
miniszterrel egyetértve rendelkezik.

KERTEKBEN
TERRASZOKRA

4 I C H K A  ÉS  T Á R S A
NMn^SjiSC>VÉ£Ó
PONYVASZERKEZETEK

GYOflajAPATIU. AlArAHAOíTAt HŰIKÜL 
NAP- it t  V U Í l l ó  PONYVÁVAL

. ■díjtalan költségvetés • olcsó árak • elsőrendű munka- *
, TOnv. VtOVE. - . ,  PEPCfttNCláK A TÚLOtOALON.

Ipartestületi ügyek
Ipartestületünk: elnöksége a legutóbb a következő kör

leveleket bocsátotta ki:
'23. sz. I. Weingruber Ignác halála.

II. Légoltalmi elsötétítés végrehajtása.
24. sz. Nikkelből készült tárgyak bejelentése
25. sz. I. Juhhus kiszolgáltatása kedden is tilos.

II. Zenészek és artisták közvetítésére jogosult mü- 
vészügynökök névsora.

III. Ipartestületi tagok vásrlási igazolványai.
IV. Légvédelmi elsötétítés módosítása.

26. sz. I. Felszolgál semélyzet keresetének bejelentése.
III. Kiszolgáltatható halételek számának kiterjesztése. 
III. 'Zenészek és artisták közvetítésére jogosultak. 

Aktuális kérdések.
Testületünk kérdést intézett az Árellenörzés Országos 

Kormánybiztosához:
a) A hatóságilag jóváhagyott árjegyzékek kdfüggesz- 

tési kötelezettsége,
E kérdésre azt a választ kaptuk, hogy nem kötelező.
b) a köles kenyér adagok ára és
c) a primőrök ármegállapítása tárgyában.
Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának egyéb 

döntését körlevélben fogjuk tudatni.

A lisztárkülönbözet megfizetése.
Ipartestületünk elnöksége kérdéssel fordult az Árellen

őrzés Országos Kormánybiztosához a 120.200— 1941. Á. K. 
sz. rendelettel előirt lisztárkiülönbözet megfizetése tárgyá
ban, Érdeklődésünkre azt a felvilágosítást kaptuk, hogy ez 
a fizetési kötelezettség a kávéházi és vendéglői ipariizőkre 
nem vonatkozik.

A kávékeverés ,
ügyében benyújtott előterjesztés a közellátási minisztérium 
illetékes osztálya előtt van, annak mielőbbi elitézését testü
letünk! elnöksége sürgeti 
A kávéházi árak újabb szabályozása
tárgyában a testület részletesen megindokolt előterjesztést 
nyújtott be az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.
A Szent István heti záróra meghosszabbítása 
tárgyában benyújtott előterjestés a belügyminisztériumban 
tárgyalás alatt áll. A döntést körlevélben — esetleg a napi
lapok utján közöljük.
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Álgwa v/tae & likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
A záróra meghosszabbítása Mr“

Augusztus 14-én jelent meg a m. leír. minisztérium 
<1070— 1941. M. E. sz. rendelete, mely a kávéházak és egyéb 
nyilvános helyiségek záróráját éjfélután 1  órában állapítot
ta  meg.

Szent István hetében, 1941. aug. 14-től 1941. aug. 21-ig 
bezárólag (a záróra, úgyszintén a zenélési záróra) éjfélután 
két (2 ) óra.

Hivatalos rész
Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 

114.363-1941. VI. A. K. számú rendelete 
a bor viszonteladói és fogyasztói árát szabá
lyozó 19 645-1940. Ú. K- számú rendelet módo

sítása tárgyában
A 4.110— 1939. M. E. számú rendelettel módosított 2.220 

—1938. M. E. számú rendelet 2. §-ánakl (1) és (2) bekezdé
sében kapott felhatalmazás alapján a bor legmagasabb ke
reskedői eladási ára valamint a kereskedők és vendéglátó
üzemek által felszámítható legmagasabb költségek és tiszta 
haszon megállapításáról kiadott 19.645—1940. Á. K. számú 
rendelet (a továbbiakban R.) egyes rendelkezéseinek módo
sítása tárgyában a következőket rendelem:

A széntistváni kiiíöntöltésü ítdea még 

finomabb tesz, mint a megszokott, amely 

fváratlan népszerűséget vetekedett ki ma

yának. A pompás szimata közönség, va

lóságos cigarettakarriért csináltatott ezzel

a zamatos és valóban sikerült cigarettá

val. így  bizonyos : a fogyasztási sta

tisztika megtevő számadatai nem egyéb, 

mint a közönség legteljesebb elismerése, 

„signum laudis*-a.

GOMBÁT vásáro ln i blsalom  d o lg a .
Ezért rendeljen friss és szárított 

gombát WAGNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla
latnál, IX,Központi Vásárcsarnok, 745 számú fülke,— 
Telefonhivó: 185-655. Vidékre póstán. helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta.
il é« siArttott gom bét v a s ia k .

P rím a  fe ltő szH é z la i p o ro szszé n , min
denféle elsőrangú hazai szén k o k s z  és tűzifa 
a mindenkori hivatalos áron m inden  m eny- 
ny lcég ben  kapható és azonnat szállítható. 
Kazacsay te le p e n , B o rá ro s tá r 7 . Duna- 
S*arti teherpályaudvar, T e le fo n : 143 — 539.

i. §.
(1) A R. 1. §. (1) és 2. §. (1) bekezdésében foglaltak 

szerint számított alapárak hatályukat vesztik.
(2) A bor viszonteladói és fogyasztói árának megállapí

tásánál figyelembe vehető legmagasabb alapárnak a számlá
val vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolható és tényleg 
fizetett mindenkori vételár tekintendő. Amennyiben azonban 
a vételár meghaladja a m. kir. fóldmivelésügyi miniszter 
által jóváhagyott mindenkori ártartó (intervenciós) árat, 
legfeljebb az utóbbi vehető alapárként számításba.

(13) Kevert (házasított) bor alapáraként a számlával 
vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolható és tényleg 
fizetett vételáraidból a keverési (házasitási) arány szerint 
számított átlagár tekintendő, amely azonban nem haladhat
ja  meg a mindenkor: ártartó ( intervenciós) árakból ugyan
ezen arány szerint, számitett átlagárat.

(4) A R. egyéb rendelkezései, különösen a felszámítható 
költségek és nettó, illetve bruttó haszon megállapítására 
vonatkozó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak.

Ez a rendelet kihirdetésének a napján lép hatályba.
Budapest, 1941. évi augusztus hó 1-én.

dr. Illyefalvy Lajos s. k. 
az árellenőrzés országos kormánybiztosa.

A M. Kir. Kereskedelmi- és Közlekedésügyi miniszter 
1941. évi 89.992. I. b. K. K. M. sz. rendelete 

a panziókban szokásos ételkiszolgáltatás szabályozá
sa, továbbá a kocsmaipar, a kávémérőipar és a pen

zióipar együttes gyakorlásának eltiltása tárgyában.
A penziókban szokásos ételkiszolgáltatás szabályozása, 

továbbá a korcsmaipar, a kévémérőipar és a penzióipar 
együttes gyakorlásának eliltása tárgyában az 1932:XTI. te. 
57. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket ren
delem:

1. §. A penzióban ételt, amennyiben annak kiszolgálta
tása nem vendéglöipar gyakorlására jogosító iparengedély 
alapján történik, csak a kifózésre megállapított keretekben 
szabad kiszolgáltatni. A penzióban lakó vendégeknek ételt a 
penzióiparra szóló iparengedély alapján szabad kiszolgáltat
ni. A penziókban az ott nem lakóknak ételt csak kifőzésre 
szóló iparengedély alapján szabad kiszolgáltatni.

2. §. A penzióipart a korcsmaiparral és a klávémérőipar- 
ral együtt gyakorolni nem szabad. A korcsmáros és a ká- 
vemérö nem kaphat iparjogositványt a penzióipar gyakor
lására. Fia a korcsmáros vagy kávémérö a je'en rendelet ha
tálybalépése előtt kapott iparjogositványt penzióipar gya
korlására, az iparjogositvány hatálya a jelen rendelet ha
tályba lépésétől számított egy év elteltével megszűnik, ha 
csak a Korcsmáros a korcsmaipar, a kávémérő a kávémérő
ipar gyakorlását időközben abba nem hagyja.

3. §. A 29.901—938. K. M. számú rendelet 6 . §-a hatá
lyát veszti.

4. §. A jelen rendelet a kihirdetését követő 30-ík napon 
lép hatályba.

Budapest, 1941. juliu? hó 26-án.
Dr. Varga József s. k-

KOzebébek, egyéb étkezéssel egybekötött társasösszo- 
jövetelek, társasutazások és a résztvevők lakóhelyén 

kivül rendezendő tanfolyamok tartásának mellőzése
A m. kir. beügyminiszter ur f. é. julius hó 24-én a kö

vetkező korendoletet intézte valamennyi törvényhatóság első 
tisztviselőjéhez.

„Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének!
A minisztertanács állásfoglalása alapján felhivom Cina 

figyelmét arra, hogy az élelmiszerekkel való takarékos gaz-
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Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-télaék, teáskannák. evő 
eszközök, kertibutorok, Borkimérők, bork * 
mérőasztalok Uj 6 s  h a s z n á l t  állapotban.

H EX N E R Ü zle tberendezés! v á lla la t
____________ B u d a p a i t ,  V I., K lr á ly -u tta  2 5 .  i i á m

dál kodás céljából, egyelőre minden közebéd (banquette), 
vagy egyéb étkezéssel egybekötött társasösszejövetel, tár
sasutazás és a résztvevők lakóhelyén kívül rendezendő 
tanfolyam tartását lehetőleg mellőzni kell. Természetesen 
nem vonatkozik ez a hivatalosan rendezett továbbképző tan
folyamokra, cserkész- és leventetáborozásokra és a tanone- 
iidültetési akciókra.

A takarékosság elvének fokozottabb érvényesítése 
mellett indokolja a minisztertanács állásfoglalását az is, 
hogy a nehezebb élelmezési viszonyok között levők részéről 
a köaebédekkel stb. kapcsolatban tehető észrevételek elke- 
TÜlhetók legyenek. Budapest, 1941. évi julius hó 24-én. A 
miniszter helyett: Olvashatatlan alárás s. k., államtitkár.”

E rendelettel kapcsolatban a székesfővárosi m. kir. 
államrendőrség főkapitányától nyert értesülés alapján kö
zöljük, hogy banketteket (társasétkezéseket) — amennyiben 
azokat nem politikai jellegű egyesületek, stb. rendezik — 
í  zab ad tartani. Köteles azonban a vendéglős a nála megren
delt társasétkezéseket írásban a Főkapitányság államrendé
szeti osztályának legalább három nappal korábban bejelen
teni. |!

Ennek a bejelentésnek tartalmaznia kell: 1. a vendéglő 
elnevezését és helyét, 2 . a társasétkezést megrendelő sze
mély vagy egyesület r.evét és lakcímét, 3. a társasétkezés 
ontos időpontját, 4. résztvevők előrelátható létszámát és vé
gül 5 . a megrendelő közlése szerint a térsasétkezésen lesz-e 
'felszólalás, üdvözlés, vagy előadás.

H Í R E K
Kinevezések a kereskedelemügyi minisztériumban.

A főméltóságu Kormányzó Ur a kereskedelemügyi mi
niszter előterjesztésére Dr, Pobrovics Károly miniszteri osz
tálytanácsosnak: a miniszteri tanácsosi cimet és jelleget 
adományozta. A kereskedelemügyi miniszter a minisztérium 
•fogalmazási személyzetének létszámában Dr. Viczián István 
■címzetes miniszteri titkárt miniszteri titkárrá kinevezte. Ez 
a két kinevezés a kereskedelemügyi minisztérium olyan két 
kitűnő tisztviselőjét tüntette ki, akik iparunk érdekeit 
különösen figyelmes és előzékeny megértéssel szokták párt
fogolni- örömmel gratulálunk a két kiváló főtisztviselőnek.
Óbudára költözik át az Élelmiszerjegyközpont.

Az élelmiszerjegyközpont>t az elmúlt évben ideiglene
sen a Németvölgyi ut 4G. szám alatti elemi iskolában he
lyezzék el. Minthogy ez az iskola ma már szűknek bizonyult, 
a székesfőváros vezetősége utry döntött, hogy az Élelmiszer- 
jegyközpontut a III., Lajos utca 34. szám alatti elemi isko
lába helyezik át. Az iskolaépület megfelelő átalakítása és 
íendbeihozatala után előreláthatóan augusztus 1’5-én költö
zik át az Élelmiszerjegyközpont Óbudára, A Németvölgyi- 
uti iskolaépületet visszaadják eredeti rendeltetésének.

Személyi hír.
Dr. Havas Nándor ipartestületi főjegyző szabadságáról 

visszaérkezett.

Olaszországi behozatalbólmogyoró, mandula, mazsola, rizs, aiókagyürü és szardínia
príma minőségben újból Kapható (napi szükség 

létnek megfelelő tételekben)
Kávésok Áruforgalmi Részvénytársaság ál 

Budapest, József kőrút 38, Telefon; 13-98-77 ,

D i U t d  p a t a c k b w o k

Százéves az Országos Iuaregyesület.
Nemrég tartotta meg az Országos Iparegyesület ozévi 

rendes közgyűlését, amellyel a nagymultu egyesület fenn
állásának 100-ik évébe lépett. Első elnöke Batthyány Lajos 
írtóf^ igazgatója Kossuth Lajos volt. Ipartestületünk köziéi 
100 éve tagja a nagytekintélyű Országos Iparegyesületnek, 
mely az ipari érdekek szolgálatában mindenkor érdemes 
munkát végez.

Leszerelt iparosok adókedvezménye.
A pénzügyminiszter körrendeletben értesítette a pénz

ügyigazgatóságokat, hogy a katonaságtól leszerelt kézmüipa- 
iosok fizetési kedvezményt kaphatnak adótartozásuk meg
fizetésére az adóhatóságoktól, továbbá kérhetik az ellenük 
esetleg folyamatba tett végrehajtási eljárás felfüggesztését. 
A pénzügyi hatóságok katonák kérelmét minden esetben a 
folyamodó egyén viszonyainak gondos mérlegelésével és 
kellő méltányossággal birálják el.

Ellenőrzik a jeget.
Az árkormánybiztcs a jég árának megállapítása tár

gyában rendeletet adott ki. Ezzel kapcsolatban a hatóságok 
a jövőben rendszeresen ellenőrizni fogják a jég  árát, nem
különben a súly mennyiségeket is.

Tanoncra is kiterjed a rokkantsági biztosítás.
A rokkantsági biztosítási kötelezettség kierjed a ta

noncra is, ha valami javadalmazást kap, még abban az eset
ben is, ha ez a javadalmazás csak utiköltségmegtérités.

Üzemi baleseteknek
az olyan baleseteket kell érteni, amelyek az üzem terü

letén történnk, anélkül, hogy a munkás annak előidézésében 
szándékosan közreműködne.

Amerikai kávékiviteli társaságok
850.000 zsák brazíliai kávé átvételére kötelezték magukat.

Az Állami Munkaközvetítő Hivatal
arról értesítette testületünket, hogy tanoncosztályát a kor
szerű közvetítés kívánalmainak megfelelően teljesen ú jjá 
szervezte és egyúttal pályatanácsadást létesített, úgy, hogy 
a jövőben a tanoncközvetités a pályaalkalmasság szempont
jainak gondos figyelembevételével történik. Ezekre azzal 
liivjuk fel olvasóink figyelmét, hogy tanoncszükséglet 
esetén a m. kir. Állami Munkaközvetítő is közvetít tanon- 
cokat. Az igénylés a közvetítési órák alatt, d. e. 9—14-ig, 
d. u. 13—17 óráig személyesen, írásban vagy telefonon 
történhet.

szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dca&ek T ehene o ld . fyípívzynícH & k  

f y t y á t a  U ü t 'á fy é p a s < z tá ty .a  :

Budapest, Vili, BókcyJános u. 8-10,
Telefon: 133—881.
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Kenyér- és lisztadagolás Szlovákiában.
Noha az ország a lakosság ellátására elegendő mennyi

ségben termel gabonát, a nem egészen megfelelő elosztás és 
egyes rétegek; felesleges áruhalmozásából kifolyólag a liszt 
és a kenyér adagolása vált szükségessé. így lisztet és ke
nyeret ezentúl csak olyan vásárlási könyvecskékbe való be
vezetés mellett lehet vásrolni, mint amilyent nálunk más 
áruk beszerzésének ellenőrzése céljából rendszeresítettek. 
A kenyéradag fejenként és naponként 220 gramm. Neh>éz- 
munkasoknak 3l60 gramm. A fehérsütemény tovább is sza
badon vásárolható és készíthető. A lisztadagokat is megfe
lelően állapították meg, úgy, hogy voltaképpen nincs is lé
nyeges korlátozás a fogyasztásban. Egyidejűleg elrendeltéK 
az összes búza-, rozs és lisztkészletek kötelező bejelentését 
és a Gabonatársulatnak való felajánlását. Azok a termelők, 
akiknek 2 0  kát. holdnál kisebb földbirtokuk van, a bejelen
tési és felajánlási kényszer alól mentesülnek,

Kávépófló
ügyében a szakma részéről sok olyan kívánság érkezett hoz
zánk, hogy a kávépótlékot olyan minőségben hozzuk forga
lomba, hogy a szemes kávéval keverve kávéfőzőgépen is 
forrázható és leszűrhető legyen. Hosszas kísérletek eredmé
nyeképpen a nehezebben oldható anyagok kihagyásával, 
kávépótlónkat sikerült úgy előállittatni, hogy az gépen for
rázható é s __ha kissé lassabban is — kitünően leszűrhető.

Egyébként az állandó kísérletek alapján közölhetjük 
igen tisztelt vevőkörünkkel, hogy az általunk forgalomba- 
hozott kávépótlékot sikerült a legutóbb megmintázott mi
nőséggel szemben még tovább tökéletesítenünk. Abból kész
séggel szolgálunk díjtalan próbaküldeménnyel.

Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V i l i . ,  József k rt. 38.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc Jó zse f rakp art 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és porcellán

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

N AGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT t ,

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m : borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, parefadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329, 423-363.

Hattyú gőzmosá kölcsönző vállalat
száraz veg ytlsztitás és festés

Budapest V11-, Klauzál utca 8- Telefon 423-750
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül . 

berendezve I Lf gkimélelessbb mosási rendszer.

Kávéházak, verd:glók és kerlhelységek részére

Ü L Ő P Á R N Á K
szolid kivitelben, olcsó áron beszerezhetők:

CSÉVE TEXTILIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 
V., NÁDOR UCCA 34.

Párnák újratöltését jutányosán vállaljuk,—

V ö r ö s r é z  és vasedény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
ecéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b i t t  I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon: 330-744.

Márványból
rpületburkolést, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készit
K r o n e m e r  D á v i d  márványipari üzeme
Budapest, X,, Kőbányai u, 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69.

Uj telefon: 426— 117.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE.
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.. 1
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvizeik Szent Lukács védjeggyel eredeti
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