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Február 15-ig kell beadni a balesetbiztosítási já
rulékkivetés céljára szolgáló vallomásokat.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási en
gedélyek iránti kérvények.

Február 20-ig tartoznék a vigalmi adóközösség tagjai 
megfizetni február havi átalányukat.

Február 23-án (szerda) d. u. 1 órakor elöljáró sági ülés 
az ipartestület tanácstermében,

Február 25_ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti- és állami pótadó.

Február 29-ig be kell nyújtani a kereseti, jövedelmi és 
vagyonadó vallomásokat.

Február 29-éig be kiöl jelenteni azokat az alkalmazotta
kat, akiknek évi keresete [6000 pengőt elérte vaig.y ennél több.

Március 5-ig megfizetendő az 1944. év I. negyedére (feb
ruár) esedékes üzletbér második részlete.

Március (i-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávé-házak vigalmi adója.

Március 9-én (csütörtök) déli 12 órakor évi rendes köz

gyűlés.

Március 10-ig be leéli fizetni a március havi forgalmi 

átalányokat.

Megjelent a 
Kárén pari Tájékoztató

II. kaadáae,
A kávésipari mesterriuHfa anynra. Kapható aa Ipar.

teattilet irodájában. _____

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi február hó 23-án (szerdán) d. u. 
t ótakor a testület tanácstermében

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

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

főjegyző el-ök

Meghívó.
A  Budapesti Kávésok Ipartestülete 1944. évi március hó 

9-én (csütörtök) déli 12 órakor az Ipartestület tanácstermé
ben (V III., József-körút 38. I. emelet) tartja meg

24-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait tiszte
lettel meg'hivja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok határozatképes szám
ban nem jelennének meg, az f. évi március 16-án (csütörtö
kön déli 12 órakor az ipartestület tanácstermében ugyan
ezen napirenddel fog  megtartatni.

Budapest, 1944. február 15-én.

Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k.
főjegyző. elnök.

NAPIRERND:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1943. évről szóló jelentés.
8. Az 1943. évi zárszámadások előterjesztése és jóvá

hagyása.
4. Az alapszabályok 32. §-ának módosítása, 
fi. Tisztviselői fizetések megállapítása.
6. Tagdíjaknak az 1944. évre való megállapítása.
7. Az 1944. évi költségvetés beterjesztése és jóváha

gyása.
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8. Az alapszabályok 16., 21. :§§-ai alapján megüresedett
tisztségek betöltése:
Elnök,
8 alelnök,
7 előljárósági tag,
2 elöljárósági póttag.
8 számvizsgáló.

A ri  ipartestületi Szék

elnökének,
♦  a'elnökének,

5 rendes és
5 póttagjának megválasztása.

Kivonat az alapszabályokból:

14. §. A  közgyűlés határozatképes, ha azon az ipartes
tületi szavazásra jogosult tagoknak legalább 10 százaléka 
jelen 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 beadat
tak.

Kivonat az 1932. évi V III. törvénycikkből:
11. §. Az ipartestületiben minden tagnak van tanácsko

zási és szavazati joga, szenvedő választási joga ellenben 
csak olyan tagnak van. aki magyar állampolgár és aki az

Salgó gőzm osógyár
•s fehérnemükölcsöiizö

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

Ipartestület közreműködésének területén legalább három év 
óta üz ltépesitésez. kötött ipart.

Tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja és 
az ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet és sem
miféle megbízást nem kaphat az1 olyan tag, illetőleg a tag
nak olyan helyettese:

1. aki gyámság, gondnokság, vagy ősöd alatt áll;
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágyból el

követett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll. továbbá, aki 
fegyházbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbünte
tésre, hivatalvesztésre, vagy a politikai jogok gyakorlásának 
fe'ifüggesztésére szóló Ítélet hatálya njntt. áll;

3. aki a tanácskozási és szavazati jog  gyakorlásának 
szünetelését, vagy a kapotit megbízás visszavonását kimondó 
fegyelmi ítélet hatálya alatt álL

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

sen. jogi személyek, a részvénytársaságokat és (szövetkezete
ket. is ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közkere
seti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagok rútján 
gyakorolhatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása ese
tén az ipartestületi tagsági jogokat! az gyakorolja, aki az 
Ipari a kiskorú javára űzi.

Február 29-ig kell beadni a 
általános kereseti adó, jövede
lem- és vagyonadó bevallást

Általános kereseti adóváilomást azoknak kell beadni, 
akiknek a múlt évi általános kereseti adója nem jogerős és 
az a folyó évi február végéig nem válik jogerőssé, akinek a 
múlt évi kereseti adóalapja jogerős ugyan, de a kereseti adó
alap a 10.000 pengőt meghaladja; akinek a jogerős általa, 
nos kereseti adóalapja nem teljes, hanem csonka év alapján 
állapíttatott meg, akik a múlt évben foglalkozásukat meg
változtatták; akik a múlt év folyamán váltak adókötelesek
ké fuj adózók); akiknél az adóztatás helye a mull év fo lya
mán meg változott és ennek következtében a folyó évre már 
nem olt adóztatandók meg, ahol a muilt évben voltak meg
adóztatva. Ugyancsak kereseti adóvallomást kid! beadni kü
lön felhívás nélkü’i február végéig azoknak az adózóknak, 
akiknek az adóalapja az 1944 évre egyébként u.l kivetés 
mellőzésével rögzítendő lenne, de az 1943. évi kereset a 10 
ezer pengőt meghaladta, vagy ha nem is haladta meg a 10.000 
pengőt, a változatlanul fenntartandó adóalappal szemben a 
kereset 50 százalékkal emelkedett.

Jövedelem- és vagyonadó bevallást azoknak az adózók
nak kell adniok. akiknek a mull év folyamán jövedelemadó
ja. illetve vagyonadója még nem Jogerős és az folyó év feb
ruár végéig sem válik jogerőssé; akiknek a múlt évi jövede
lem- és vagyonadója jogerős ugyan, de jövedelemadóáiapjuk 
a 10.000 pengőt, vagy vágyó,nadóalapuk n( 200.000 pengőt 
meghaladja; akinek jogerős adóalapja nem teljes, hanem 
csonka év alapján állapitatott' meg; akik az általános koré-
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Óvárija: Papp Sntírás Erosápszerüzem
Budapest, ISI. Mévizi-ut 4/6 
Telefon: 362 782, 163-011.

ti adó alapjának újbóli megállapítása céljából az. általános 
Loiesoti adóra .nézve uj bevallás adására felhivattak, akik a 
:'.ült óv folyamán váltak adókötelesekké (uj adózók); akik
nél az adóztatás helye a múlt év folyamán megváltozott, s 
ennek következtében a folyó évre már nemi ott adióztatandók 
meg, ahol a múlt évben voltak megadóztatva. Ugyancsak 
jövedelem-vagyonadó vallomást kell beadni, külön felhívás 
nélkül, február végéig azoknak az adózóknak, akiknek az 
adóalapja az 1944. cvre egyébként uj kivetés mellőzésével 
rögzítendő lenne, de az 1943. évi jövedelmük a! 10.000 pengőt 
mepihaludta, vagy vagyonuknak az 1943. évi december 31-iki 
értéke a 200.000 pengőt meghaladta, avagy ha ezt az ösz- 
szeget nem hál adta túl, az adóalap a különben változatla
nul fenntartandó alappal szemben 50 százalékkal emelkedett.

Az általános kereseti adó és jövedelem-vagyonadó beval
lásokét az illetékes adóhivatalban február 29-ig kell beadni..

Azok az adózók, akiknek a múlt évi általános kereseti
éi-: jövedelemadóalapja a 10— 10.000 pengőt, valamint aizolc, 
.akiknek a vagyonadóalapja 200.000 pengőt meg .nem haladta 
cs a mull évre nieg’állapitoüí általános kereseti adó, illetőleg 
a jövedelem-vagyonadót a, jövedelmi és vagyoni viszonyaihoz 
képest- soknak tartják, január végéig, szabályszerű adóvallo- 
rriás benyújtása mellett az általános kereseti adójuknak, il
letőleg jövedelem-v; pyonudójuknak uj kivetés utján való meg
állapítását kérhetik. A  felmondás a kir. adóhivatalnak 
adandó be.
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teljes berendezések, SÖntéspulfOk stb
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T ele fo n  : 224 - 804.

„Hiúk még- eqty p&Uác
ECSEKIT!"

Díjm entes cigányzenész közvetítés 
csakis az egyesületünk által, 

te le fon : 104—609. Bpest, IV, Fűvám-tér 2.

1 megengedett munkabérnél 
nem szabad többet fizetni

Kéthónapi elzárásra Ítéltek egy munkaadót, mert ma
gasabb munkabért fizetett, mint amilyet a rendelet megen
ged. Sorozatosan felhívtuk a figyelmet, hogy az ipari ü-.c- 
inek tulajdonosai a leginesszebhmenöleg kötelesek alkalmaz
kodni ahhoz a 'rendelethez, amely 3IS30—-1,9413. M. E. szám 
alatt pjelent meg a múlt évi jufius hó 4-ike előtt és amely a 
megengedetten fizethető legmagasabb munkabéreket írja elő.

Rámutattunk arra, hogy ezeknél! a béreknél, siulyos bün
tetőjogi következmények nélkül senki sem fizethet többet al
kalmazottainak, még akkor sem, ha ezek ajzon.nali kilépésre 
való hivatkozással igyekeznek a magasabb munkabért a ma
guk számára kieszközölni.

A  hivatkozott rendelkezés kifejezetten a munkaadókat 
tette felelőssé a rögzített bérek: betartásáért. íg y  a mun
kásokat semmi következmény sem sújtotta, ha a megenge
dettnél magasabb munkabérigénnyel léptek fel. Ebben a 
kérdésben most készül megfelelő intézkedés.

A  munkaadók azonban felelősek a rendelet szigora be
tartásáért.

Ezt igazolja egy rendőri büntetőbirói ítélet is, amely egy 
ácsmestert, aki egyik középitkezésnél a munka sürgősségé 
miatt az általános 2.40-—2.60 pengő helyett 3.20 pengő óra 
bért fizetett, a 3630—il493. M. E. számú rendeletben előirt 
munkabérek túllépéséért, a m. kir. Munkaügyi Felügyelőség' 
feljelentése alapján kéthónapi elzárásra itélt.

Ipari ügyek
Az alkalmazottak jövedelmi adójának bejelentése. A  jö 

vedelem- és vagyonadó hivatiajios összeállitás 48. §-ának (2 ) 
bekezdése szerint mindenki, akinek alkalmazásában olya í 
személy áll, vagy állott, akinek az adóévet, megelőző évben 
6000 pengőnél nagyobb összegű illetményt fizettek ki, a név, 
foglalkozás, lakás, valamint az adóévet megelőző évben ki
fizetett illetmények összegének megjelölésével egyénenként 
köteles kimutatni. Ezt az erre a célra szolgáló és az adó
hivatalnál beszerezhető ..Illetmcnyjegyzék’' nyomtatványon 
ke'il február 29-ig kimutatni. Az illetményjegyzéket az al
kalmazott lakhelye szerint illetékes kerületi adószámviteli! 
osztálynál kell beadni.

Banketten is kötelező a jegyrendszer. A  közel’iátásügyi 
miniszter annakidején tájékoztatót adott ki a foankettszerü 
nyilvános étkezéssel járó társas összejövetelek szabályozásá
ról. Ilyen helyeken: klubokban, kaszinókban, egyesületek 
céljaira berendezett helyiségekben csak akkor szabad étke-

K e s a  I s t v á n  é s  Társa homaqykereskedelmi vállalat Különleges palackos és hor-
* dós fajbora :

k ö z p o n t i  IRO D A : v i l i ,  K Ő RIS  UCCA 27. Telefon: 133— 482. ma Budapest szenzációja.
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
®es<sel egybekötött összejövetelt tartami, ha azt a rendőrsé
ge®* illetőleg Budapesten a főkapitányságon bejelentették 
és az erről szóló határozatot a vendéglők tulajdonosainak 
bemutatták. Banketteken sem szabad jegy nélküli felszolgál
ni kenyeret és .más olyan ételt, amit a vendéglátó üzemek 
csak hús jegy, finomliszt- vagy zsirvál tójegy ellenében szol
gáltatnak ki.

A jövedelemadó uj értékhatára. Az 5530— 1943.. szám 
alatt kibocsátott rendelek szerint 1944. január 1-től kezdő
dő’eg jövedelemadót csak annak az alkalmazottnak kell fi 
zelnie, akinek évi jövedelme a 6000 pengőt meghaladja.

Tojáspor kiutalása. Minthogy a testületünk által meg
szerzett 'szárított tojást tagjaink egy része nem vette át, 
egy kisebb tétel jelntkező kartársai.nknak rendelkezésére áll.

Sajt kiosztás. A  Tej- és Tejtermék fonapilmi Központ az 
elmaradt vajmennyis g pótlásául kövér és félkövér trappista 
és emmenthali sajtot utalt ki. —  Az első mintegy 1000 kg.og 
mennyiség már elosztntiott, a most beérkező telelt a testület 
irodája osztja szét. —  Arra kérjük most kartársainkat, 
hogy a .nekik járó mennyiséget az utalványon feltüntetett 
idő alatt okvetlen vegyék át.

Fontos figyelmeztetés tagjainkhoz! Újból' figyelmeztet
jük tagjainkat, hogy az alkalmazottak bérét úgy a belépés
kor, mint a kilépéskor iriák be a munkakönyvbe. merít az 
iparügyi miniszter rendelete alapján, enélkül a testület iro
dája .nem liáttanrozhatjai azokat. .Egyben figyelmeztetjük arra 
is az üzemeket, hogy a munkakönyvét a 'belépéstől számított 
8 napon belül láttamoztatni kell. különben büntetésnek teszik 
ki magukat.

Borspótló. A  mindinkább nehezebbé váló füszorbeszer-
zés szükségessé teszi, hogy Ipnrtestületünk a lohotősérjhez 
képeit gondoskodjék tagjainak ilyen cikkekkel való ellátásá
ról is. Ezért próbavásárlásokat eszközöltünk a Mester Ke
reskedelmi Vállalatnál árusított füszerkeverékből és a vásá-

Sváb - lusxR ibeair
irtás Jótállással

M  Vállaljuk üzemi helyű égéinek 
Sváb rusznibojtár, egér és pat 

1 kény elleni karbantartását-

Wonlch fér«girftó vállalat
Budapest, IV ., K irá ly i P á l-u . 13 b . 

________  T e l :  189-585
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ro'it anyagot kipróbáltuk. örömmel közölhetjük, hogy 
a kísérlet nagyszerűen bevált és Így megállapodtunk ne
vezett céggel, hogy tagjainkat ebből a borspóllóból a lehető- 
EÓghez képest minden igényt kielégítve lássa el. A  cég ipar- 
testületünk székházában van, József-köruit 38. alatt, az udi. 
varban. A  füszerkeverék jelenlegi ára kg-onkéni 10 pengő, 
mely összegért azonban, tekintettel az e cikkekben mutatko
zó állandó áringadozásokra, felelősséget nem vállalhatunk. 
Egyébként mindén tekintetben készségesen áll a cég tagjaink 
rendelkezésére távibeszélő utján is (140—S75.). 

ílusszállitás ügye.
Hozzánk érkezett panaszok folytán figyelmeztetjük Kar- 

társainkat, hogy a husszállitás és tárolás körüli szabályokat 
szigorualn tartsák be. —  Gyakran megtörténik, hogy a szé
kesfőváros élelmiszerelienőrei a jégszekrényekben olyan hús
féléket találnak, (marha, borjú, sertés, stb.), amelyek a szé
kesfővárosi husvizsgálaton nem estek át.

Ha tehát valaki ■— természetesen megfelelő engedély 
alapján —  vidékről húst hozat, még aikkor is, ha az a fel
adási helyen megvizsgáltál olt, a székesfő városban csak akkor 
hozható forgalomba, ha az a székesfővárosi közvágóhídon is 
megvizsgáltatott.

Hasonló a helyzet a baromfira nézve is. —  Minden a 
fővárosba hozott baromfit a nagyobb vásárcsarnokokban; levő 
baromfivizsgá'ió állomások vak melyiken, vagy a közvágóhí
don meg kell vizsgáltatni. — A  vizsgálat alkalmával az el
lenőrző közegek a baromfit lebélyegzik. A  bélyegzést a ba
romfiról cvak közvetlen az elkészítés előtt szabad eltávolítani.

Nyomatékosan figyelmeztetjük Kartársainkat, hogy jég 
szekrényeikben csak ilyen ellenőrzött és lebélyegzett árut 
tartsanak raktáron, mert minden más busnemüt ható
ság elkoboz és a kihágást eljárást — melynek igen súlyos 
következményei lehetnek —  megindítja.

Tojáskiutalás.
A  Baromfi- és Tojásforgalmi Központ testületünk köz

benjárására egy nagyobb tétel tojást: utalt ki, amelynek el
osztásáról' kartársainkat körlevélben értesítettük.

I Kozmochemia R, T. Budapest, IV., Molnár ucca 35.

tagyen maradandó
Börzsönyligeten,

(m agyar í vájc)
újonnan parcellázott részén, közvetlen a müut mellett, 
az épülő strand közelében gyönyörű telkek kaphatók 
25— 40 pengőig négyszögöl árban. A  lorület.n közkút, 
a müut mentén villanyvezeték. Téli-nyári sportlehető

ségek. Kiszállítás díjtalan.

Píicellftzási iroda Baross-tér 17. I 9. T, 424-372
- t

ü d a g j rt 3 fillérbe k é r i
n !1' * éve ismert „A\ OLLÓ" 

citrompótló teblelta révénCITROM
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Egyben fgyelmeztetjük tagjainkat, hogy miután ez a to
jás kifogástalan minőségű és minden célra ,használható lesz, 
no vegyenek tójáét a zugpiacon. — Csak úgy számi Ihatunk a 
tojás aianak a normális mértekre való leszállítására, hu a 
vendéglátó ipar nem jelentkezik vevőként és nem veri fe l 
az árát.

Ida ily kép a hatósági szerveknek lehetővé tesszük a 
maximális áron való beszerzést, joggal remélhetjük, hogy ne
hezebb időkben el fognak bennünket látni áruval és a tojás 
ára niveliálódik.

H Í R E K
f Elöljáróság! ülés.

rnartestületünk elöljárósága f. é. február 23-án (szer
dáé) d. u. 1 órak; r tartja ülését. Kérjük az e’őljárós'g tag
jait. hogy az ülésen lehető!iv>! teljes számban vegyenek részt, 
minthogy az üiói napirendjén a közgyűlést előkészítő tár- 

; gyak szerepelnek

Februárban forgalomba kerül az alumínium palackokba cso
magolt étolaj.

Szász Lajos közellátási miniszter parlamenti beszédében 
többek között bejelentette, hogy a) sertészsírtérméiéi ben be
következett kiesést mesterséges zsírod ékgyárt ás fokozásával 
kívánja pótolni. Az erre vonatkozó szükséges előmunkálato
kat már megkezdték. A  .múlt évi, napraforgóm;),gtraunelés je
lentékeny részét mesterséges zsiradékgyártás céljaira ilglény- 
bovehotlék. Mintegy 2000 vagon napraforgó- és tökmajgolaj 
áll rendelkezésre, résziben margarin, részben pedig étkezési 
olaj előállítására.

Ez u mennyiség —  az illetékes szakemberek megállapí
tása szerint — arányos elosztás mellett a mesterséges zsi
radékkal együtt teljesen fedezi az ellátatlan lakosság zsir- 
r/ükségletét. A  közellátási hivatal utasítására és állandó
ellenőrzése mellett az olaj gyárak már minden előkészületet 
megteltek az étkezési o'iaj forgalomba hozatala érdekében. Az 
üveghiány kérdését a gyárak a csomagolásnál úgy oldják
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BUDAPEST, VII., BÓKAY 3ÁNOS-U1CA 14- S7ÁM
S á lit; HűtAgipaszlály telefon 138—881
LINDE HŰTŐGÉPPEL felszerelt elek'romos, 

automatikus szekrényeket, vitrineket, fagylak- 
gyártó és konzerváló berendezéseket, önmű
ködő spacht'lizókat. hűtőkamrákat stb.

GECHTER és KÜHNE habverő, cukrász- és 
csokoládéipari gépeket.

BEHER dagasztógépeket.
TORRO automatikus edénymosogatógépeket stb

Kórján díjmentes árajánlatot I

meg, hogy a forgalomba kerülő étolajat GO dekagruumos 
aluminiumpalackokiban hozzák forgalomba. Eleket a p dac- 
kokat a zeirellátáshan részesülő fogyasztók kötelesek vissza
szolgáltatni. Az olajnak nagyobb tételekben történő szálliiitá- 
sára 200 literes fahordókat is igénybe vesznek.

Az étolaj és zsiradék elosztásának és szántásának rész
letkérdései fölött most folynak a tárgyalások. A  közellátási 
hivataltól nyert közlés szerint az, aluminiúmpalackokba cso- 
mogalt étkezési ólig már februárban forgalomba kerül, tér
im észetesen a jelén lég is érvényes jegyrendszer keretéiben.

Korlátozzák a villamosáram használatát a budapesti pen
ziókban.

Érdekes rendelkezést akttal: ki a budapesti penziókban. 
Éjjel féltizenkét órakor kikapcsolják a villanyvilágítást és a 
vendégek sötétben maradnak. A korlátozásnak az az oka, 
hogy a penziók túllépték a részükre engedélyezett áramszol
gáltatás mennyiségét és ezért az Elektromos Müvek bizonyos 
intézkedéseket helyeztek kilátásba ellenük. A  penziókban 
egyébként csak délután félnégy órától kezdve használható a 
vilanyvilágítás. A  szállodákban egyelőre nincs hasonló intéz
kedés és ezért akadálytalanul használhatják a vendégek a 
villanyvilágitást.

Kávé termett Sátoraljaújhelyen.
Majoros Gyula sátoraljaújhelyi gazdiálkodó márciusban 

néhány szem kávémagot ültetett el melegágyában. A  kávé- 
cserje szépen fejlődött s a napokban szedték le a termést. 
Négy ,négyzetölön harminc kilogramm igen szépszem,ü kávéja 
termett a szerencsés gardának.

Rosta tanácsnok nyilatkozata a főváros élelmezési ellátásáról.
A  székesfőváros közellátásáról nyilatkozott Rosta János 

dr. tanácsnok, vázolva azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
főváros a háborús helyezet következtében a közellátás lebo
nyolítása érdekében tett. Rámutatott a hütőházak létesítésé-

Dr.Burgyán I
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B u d a p e s t ,  I
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Hungária borimé
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nők fontosságára a háborús gazdálkodás során és jelezte, 
hogy a főváros .nagyobb méretű hütőházakat szándékozik lé
tesíteni.

Sok a vitamin a korpakenyérbén.
\  kenyéir egyike a legvítamindusabb eledeleknek. A  vi

tamin egészen 1120 C fokig ellenáll a melegnek, azonban a 
kenyérsütésnél a hőmérséklet ezt is meghaladja. A  meleg 
főként a kenyér héját támadja meg, mivel a nedvesség itt 
gyorsalbban gőzölög el, mint a belsejében, ezért Is keménye- 
dik meg annyira. Vitaminban leggazdagabb a kofatartalmú 
kenyerek bele és különösen nagy vitamintartalmú a katonai, 
iu. n. „komiszkenyér”. Legcsekélyebb a vitamin a kétszersült- 
ben, mert ezt a nagy hőben kétszer kisütik. így tehát a pi
rított kenyérnek is eléggé kevés a tápéntéke.

Hány iparkérelem érkezett be a múlt évben a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamarához?

A  múlt év utolsó napjáig a budapesti kamarához össze
sen 1'7.820 nagy- és kiskereskedői iparkérelem .érkezett be, 
ebből 9472 nagykereskedői (|6475 a székesfővárosban). Az 
ipar jogosítvány ok kiadását megszoritó rendelet életbelépéséig 
(1943. julius 4.) 7955 nagykereskedői iparkére'iem közül páir- 
tolóan 3522-t (43..87 százalék) javasolt a kamara. A  kor
látozó rendelet óta beérkezett 1517 nagykereskedői iparké- 
xelem közül csak 387-nél (24.67 százalék) volt a javaslat 
pártoló. A  kiskereskedői iparkéreimek száma, mióta a véle
ményezést a kamara látja; el (1942. junius 28.), a múlt év 
Utolsó napjáig 8348. Közülük az önállósulások további meg
szólítása előtt 1105-t (25 százalék), utána pedig 5984-et (17 
százalék) javasolt a kamara, párto'ióan.

Magyarország népessége.
A  m. kir. Központi Statisztikai Hivatal most publikálta 

az 1941. évi népszámlálás aidataiti A  népszámlálás időpont
ja 1941. január 01. volt, csak a Délvidéken 1941, október 
10. A  népszámlálási anyag feidolgoziása még nem zárait le 
teljesen s igy az adatok csak a valószinü végleges számot 
jelentik. Ezek szerint a mai Magyarország néi>essége 1941. 
elején 14.683.323 volt. Ez a népesség a következőképpen 
oszlott meg az ország egyes részei között:: Trianoni Ma
gyarország 9,319.193, Felvidék 1,057.323, Kárpátalja 698.885, 
Erdély 2,577.291, Délvidék 1,031.131. Az ország 'lakossága 
az 1930. évi utolsó népszámlálás óta valamivel több mint 
egymillió lélekkel szaporodott.

Az egy postautalvánnyal feladható összeg és az utánvétel 
határidejének felemelése.

1. §. A  belföldi forgalomban az egy postautalvánnyal 
feladható összegnek, valamint az utánvétel összegének felső 
határát 1.200 pengőről 2.000 pengőre emelem fel.

Ennek az alapján a 81.812— 1933. K. M. X. 4. számú 
rendelettel kiadott Postaüzleti Szabályzat 44. § 8., 49 § 1. 
és 94. § 4. c) pontjában meghatározott 1.200 pengős érték
határ 2.000 pengőre változik.

2. §. A  posta;-, távíró-, távbeszélő- és rádiódijszabás 
egyes téteelinek megváltoztatása tárgyában kiadott 22|6.600i—  
1943. K. K. M. számú rendelet I. részének 9. és 10. pontjá
ban közzétett postautalvány- és utánvéted dijak a követke
zőiképpen módosulnak:

1000 pengőn felü’i 1500 pengőig a postautalványdij 3 p( 
,njz utánvétel! dij 3 P  10 fillér.

1Ő0O pengőn felül 2000 pengőig a postautalványdij 4 p, 
az utánvéted dij 4 P 10 fillér.

3. §.. Ez a. rendelet az 1944. évi február hó 1. napján 

lépett hatályba.

Perfekt kávéházi könyvelő óraköuyvelést vállal 
az Ipartestületben.

Cím:

G Y 0  M  0  ft 0  ÍS I f  f i k 5rkü lő n i egesség
G y á rtja ) PU TN O KI UKÉJ&GYÁR Budapest 

IX ,, Fe ren c-k cru t 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. 
bői, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

ü j telefon: 426— 117.

N AGY IGNÁC cinkek raktára
BUDAPEST VII., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan leiszereh raktárát, u. m. borxzivdttyuk, 
szürögépek, palackok, pnraiadugok.cirnkek stb. 

Telefon : 423 329, 423-363.

Ifj. Grünwafd Mór
Feren c Jó zsef rakp art 6.

Telefon 183-439. — Üveg és porcellán
Előfizetési dij:

Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőknek 
egész évre 30.—  pengő.

Felelős kiadó-.
MEGGYES ISTVÁN

Nyomta, lloíimann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály átváatyes forrásvíz c sa k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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