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

Március 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

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

Március 10-ig be kell fizetni a március havi forgalmi 
átalányokat.

Március 15-ig be keli nyújtani a kereseti-, jövedelmi és 
vagyonadó vallomásokat.

Március 15-én életbelép az uj számlál'ólapi’ileték rendelet.

Március 20-ig tairtoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
megfizetni március havi átalányukat.

Március 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti- és állami pótadó.

NAPIRERND :

1. Elnöki megnyitó.

2. Az 1943. évről szóló jelentés.

8. Az 1943. évi zárszámadások előteljesítés? és jóvá
hagyása.

4. Tisztviselői fizetések megállapítása.

5. Tagdíjaknak az 1944. évre való megáll pitása.

6. Az 1944. évi költségvetés beterjesztése és jóváha
gyása.

7. Az alapszabályok 16., 21. §§-al- alapján megüresedett

tisztségek betöltése:
Elnök,
8 alelnök,
7 elöljáróság! tag.
2 előljárósági póttag.
8 számvizsgáló.

Az ipartestületi Szék 

elnökének, 
alelnökének.
5 rendes és
5 póttagjának megválasztása.

A  Budapesti Kávésok Ipartestülete 1944. évi március lió 
9-én (csütörtök) déli 12 órakor az Ipartestület tanácstermé
ben (V ili., József-körut 38. 1. emelet) tartja meg 

24-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT, 

melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait tiszte

lettel meghívja.
Amennyiben »  közgyűlésen a tagok határozatképes szam

bán 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. Kiiv‘“ss>’ Gí;za s' k
főjegyző. eln°

8.. Esetleges indítványok.

Kivonat az alapszabályokból:
14. §. A  közgyűlés határozatképes, ha azon íz  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-

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II  kiadása.

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar
testület irodájában.
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Kivonat az 1932. évi V ili. törvénycikkből:
11. §. A z ipartestületiben rhinden tagnak van tanácsko

zási és szavazati joga, szenvedő választási joga ellenben 
csak olyan tagnak van. aki magyar állampolgár és aki az 
ipartestület közreműködésének területén legalább bárom év 
óta üz képesitésez kötött ipart.

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

1. aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll;
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágyból e l

követett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá, aki 
fegyházbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbünte
tésre, hivatalvesztésre, vagy a politikai jogok gyakorlásának 
felfüggesztésére szóló ítélet hatálya aíatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazati jo g  gyakorlásának 
szünetelését, vagy a kapott megbízás visszavonását kimondó 
fegyelmi ítélet hatálya alatt áll.

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

sen. jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövetkezete
ket. is ideértve, meghatalmazod képviselőjük utján, közkere
seti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagok utján 
gyakorolhatják. Az Iparnak kiskorú javára gyakorlása ese
tén az ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolja, aki az 
ipart a kiskorú javára űzi.

..N A T l Ö f ^ A L  '
é s  eg yéb  elPenöraö pénztárgépek, 
sp e c iá lis  üzem e * K a rb a n ta rtá s  |avi. 
tás ö ssze s  k e llé k e k , e lő d á s , vetet,

c se re .

M onhsltJános "5K?1
B u d ap est, Oh; ita los-u . 107,

Telefoni 362—7(i 1

1821 -1897

C s a lá d i  s ö r

0.7 literes és
1*  ̂ literes palackokban.

f.Sbánya! Polgári Serfőzde
gyártmánya.

Kneipp, a józan életnek, az észszerű 
és egészséges táplálkozásnak egyik 
nagy előharcosa volt. Ö adta nekünk 
a kiváló és egészséges népkávét, a 
Kneipp maláUÜtivC -t. Minden egyes cso
mag iránta való nagyrabecsülésből, 
az ő képmását és aláírását viseli,

ö l liiliárdassial fp p
* kártya- és márványasztalok. B* ’

szé k e k , jé g sz e k ré n y e k , méret után is 
teljes berendezések, SÖntéspultOk stt

Frled, V I ,  Klrily-u. 44
T e le fo n  : 2 2 4 -8 0 4 .
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Díjm entes cigányzenész közvetítés 
csakis az egyesületünk által, 

te le lő n : 194—609. Bpest, IV, Fövám-tér 2

Előljárósági illés
— 1944. február 23. —

Iparteetületünk elöljáróságának február havi elöljáróság! 
ülése vcltakép a közgyűlést előkészítő ülésnek volt szánva, 
azonban az aktuális kérdések egész sora került napirendre, 
amelyek az ülést igen fontossá tették.

Az .ülés tárgysorozata mutatja, hogy a testület ve
zetősége állandó figyelemmel kiséri az eseményeket és min
dent elkövet, hogy az ipar munkásságát a nehéz viszonyok 
mellett is biztosítsa.

Az ülésen megjelentek: Kövessy Géza elnök, dr. Kállay 
Albert szív. főjegyző, iparhatósági biztos, Szabó Sámuel, 
Patat Lajos alelnökök, Mayer Rezső főpénztáros, Deák Sán
dor, Gebauer Béla, Jovics Jenő, Manninger Ferenc, Maróthy 
Gyuia, vitéz Miklós József, Slezák József, Tihaméry Kálmán 
előljárósági tagok és számvizsgálók, dr. Havas Nándor fő 
jegyző, Meggyes István aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Kövessy Géza elnök az elöljáróság ülését d. u. 1 órakor 
nyitotta meg. A  megjelentek üdvözlése után bejelentette, 
hogy Szmola Hugó, br. Wasmer Gusztáv, Boros Attila,, Zsi'g- 
mond László, Ábrahám István. Paulin Lajos, Lendvai József, 
és Ottó Dezső alelnök elmaradásukat kimentették, Az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére: Deák Sándor és Slezák Jó
zsef előljárósági tagokat jelölte ki.

Az 1944. év január 25-én tartott előljárósági ülés jegyző
könyve bemutattatott és megjegyzés nélkül helybenhagy atott.

A  legutóbbi előljárósági ülés óta iparengedélyt kaptáik és 
a tagok közé felvétettek:

Wilk Aladár (Műcsarnok), Jármay Zoltán és társai (Va
dászkürt), vitéz Miklós József (Abbáziái), Erős István (Ró
zsadombi). Propper Márton és az Emke kávéház kft. iparen
gedélye megszűnt. Gabrovitz Setfánia (Verpeléti) iparenge
délye férjhezmenetele folytán „Horvai József né“ -ra változott.

Főjegyző beszámolt a zenejogdijak ügyében folytatott 
tárgyalások állásáról. Testületünk kebelében alakult meg a 
Zenéltetők Érdekképviseletének Szindikátusa, amely részle
tes memorandumban fejtette ki álláspontját. Ezt a memo
randumot az illetékes hatóságokhoz eljuttattuk. Időközben 
felvettük a tárgyalásokat a Zeneszerzők, Zeneműkiadók és 
Szövegírók Szövetkezetévéi és igyekeztünk megállapodásra 
jutni. A  magunk részéről! egy uj jogdijtáblázatot dolgoztunk 
ki, amelyet a Szövetkezetnek megküldöftünk. Most várjuk a 
választ és a további tárgyalások folytatását, amelyről annak 
idején az elnökség jelentést fog  .tenni.

A járdafoglalási kérvények benyújtásának esedékességé
vel kapcsolatban az elnökség előterjesztéssel fordult a szé
kesfőváros polgármesteréhez, melyben a járdafoglalási dijak 
részletekben va'ió fizetésének engedélyezését kértük. A  
polgármester ur, hivatkozással a vonatkozó szabályrendeleti 
határozmányra,, amely az egy összegbn való befizetést Írja 
elő, a kérelmet elutasította.

A  székesfőváros polgármesterének jan. 12-én 290.353—  
1944— XV. ü. o. sz. határozata, amelyben arra hívja fél tes
tületünk tagjait, hogy a megvilágított kávéházi helyiségekben 
a kijáratnál egységes szövegű hirdetményt függesszenek ki:

„Ha a kivilágított helyiségből az elsötétített utcára megy, 
a közlekedési szabályok megtartására fokozottabban ügyel
jen.^ : . ■! *■! I

A z elöljáróság a polgármester ur felhívását tisztelettel 
tudomásul veszi, azza'i a kérelemmel, hogy ezt a felhívást hi
vatalos kiadmány formájában bocsássa ki.

A testületi elnökség közbenjárására sikerült tagjaink ré
szére külömiböző nyersanyag kiutalásokat, szerezni. És pedig: 
A  redukált vajmennyiség helyett pótlásul nagyobb tétel kü- 
lömböző minőségű sajtot kaptunk, amelyet kartársaink között 
szétosztottunk. Reméljük, hogy úgy a vaj, mint a sajteliátás 
a jövőben is folytatódni fog.

A  Baromfi és Tojásforgalmi Központtól még a múlt hó
napban szárított tojást, e hónapban pedig hűtőházi tojást kap
tunk, amelyet kartársaink rendelkezésére bocsátottunk.

Patat Lajos alelnök a tojásátvétel nehézségeit teszi szó
vá. Ugyanis a községi éielmiszeiuzállttó üzemnél való átvé
tel —  annak helyi viszonyaira való tekinetettel és a jelent
kezők nagy száma folytán — nagyon komplikált, célszerűbb 
lenne, ha a kiutalt mennyiséget közelebb vehetnek át.

Elnök kijelenti, hogy a következő kiutalásokat — úgy 
mint a többi anyagokat —  a Kávésok Áruforgalmi r. t. utján 
fogjuk kiutalni, hogy ilymódon az átvételt megkönnyítsük.

Főjegyző jelenti, hogy a m. kir. Közellátási Miniszter ur 
által testültetünk tagjai részére engedélyezett húskonzervek 
hatósági ára megállapittatott és most már az átvétel tekin
tetében kell határoznunk. Tény az, hogy a megállapított 
beszerzési ár mellett, a megszabott eladási árakon ezeket 
az ételeket kiszolgálni alig lehet, ezi okból a Közellátási H i
vataltól uj árak megállapítását kértiük.

Egyelőre aiz Árhivatali végső állásfoglalását nem ismer
jük, viszont a konzervek átvétele iránt már most dönteni 
kell. Arra való tekintettel, hogy tavasszal a husfelhozatal 
és kiosztás mindig csökken, viszonlt; nem tudjuk, hogy ez 
időben hogyan tudjuk vendégeinket ellátni, kétségtelen, hogy 
ez a konzervhus a rendkívüli időkre tartalék gyémánt igen 
jó lenne.

Tihaméry Kálmán ugyanebből a  szempontból célszerű
nek látná bizonyos készletek beszerzését és tartalékolását.

Patat Lajos az árkérdést teszi szóvá.
Tihaméry Kálmán indítványéira! a testület körlevélben 

hívja fel a kartársakat, hogy igényüket sürgősen közöljék 
és amennyiben megfelelő érdeklődet mutatkozik az igényelt 
menyiségset átvesszük és szétosztjuk.

Az áramfogyasztási korlátozások tárgyában kiadott 
5190— 1943. M. E. számú rendelet, végrehajtásai során meg
állapítottuk, hogy a fűtési és főzeti célokra szo'igáló v il
lanyáram és gáz használata körül nehézségek mutatkoznak, 
miután e részben az előirt takarékossági rendelkezéseket 
betartani szinte lehetetlen. Ez okiból azzal a kéréssel for- 
lult.unk a m. kir. Ipari Anyaighiivatáához, hogy az ipari cé
lokra felhasználásra kerülő elektremet áram és gázfogyasz
tás a korlátozótok alól mentes ittessék.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban
Főjegyző bemutatja Nagy Pál gépészmérnök ajánlatát, 

mélyben az áramfogyasztás ellenőrzésére nyomtatványmin
tát ajánl, továbbá vállalja a mindenkori áramfogyasztás e l
lenőrzését.

Ezt az ajánlatot körlevélben hozzuk kart ársavak tu
domására.

Az idegenforgalmi újságírók sajtókamarai alosztályá
nak kérelmét, amelyben a kiadlandó „Magyar Idegenforgal
mi Évkönyv” kiadásához a testület erkölcsi támogatását ké
rik, az elöljáróság a kartársak jóindulatába ajánlja.

Elnök jelenti, hogy a honvédelmi minisztériumban tar
tott értekezleten résztvett, amelyen légi veszély idején a 
vendéglátó üzemekben helyet foglaló közönség magatartá
sáról szóló rendelkezéseket tárgyalták. Az értekezlet meg
állapodásai miniszteri rendelet formájúban fognak megje
lenni.

A  m. kir. Közellátási Miniszter 1944. évi február 9-én 
10.080— 1344. sz, értesítését, mely szerint a 40.054— 1943. 
számú rendelettel megállapított játékdijak felemeléséhez 
nem járult hozzá —  fel olvastatott és tudomásul vétetett. 
Tehát a tisztítási illetéket felszámítani nem lehet.

Az 1944. évi 40— 1944. M. E. számú rendelet a szá- 
molólapiUetékre vonatkozó rendelkezéseket módosítja és uj. 
az eddigieknél sokkal szigorúbb intézkedéseket tártál]máz. A

Kcsa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat Különlegeŝ  patacko* é* hor 
KÖZPONTI IRODA? Vi l i ,  KŐ RIS UCCA 27. Telefon: 133— 482. ma Budapest szenzációja.
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
rendelet sérelmes löszeinek módosítása tárgyában a m. kir. 
pénzügyminszteriunihoz előterjesztést intéztünk, u miniszté
riumban, valamint a kereskedelmi és iparkamarák: tn í rr í ott 
értekezleteken részivé ttunk. Reméljük, hogy a rendelethez
kiadandó végrehajtási utasításban a sérelmes rendelkezések 
.mé&isitr-tnf és enyliittotni fognak.

Az ipartestületi tanonciskola tanári karának kérésére, 
;n<* vl'-'n síz eddig 5 pengőben megszabott óradiiakmik 0 pen
gőre való emelését kéri. az elöljáróság a .kérésnek helyt ad 
és a felemet* órndijnkat február l-lö l kezdődoVg kiutal in..

A szemétfuvarozási dl* megállnnitása elled testületünk 
n ig ' a?, ifM}. évben felebbezéssel élt. Fl/i • > felebbezpcit • 
m. kir belügyire,nszter nr f, é. január ír' 20-án 53.788
1943. TV. szánni vée-batározatával pletnsito* I o.

Azóta r-zekel a d>i-kel a székegfővárrs. móg a mn't év 
nu nszfusában ötszörösére emelte fel.

rr"'lomás*u,i vétetett
Pőjprvz'f! jelenti, lios-v Meggyes Tstyán aljegyző f  évi 

március 7-én ötödik szolgálati évét tölti he és ev okból :-7, 
10*33. évi VITT. te. 29. *Ln értelimében az elöljáróságnak 
végleepsitése tárgyé,hm határozni kell.

Tekintetei Meg"vés Taván öt éven á+ ti-í-sttett kifogás
talan szolgálatt ételére, szo-rírínlmára. az elő’:;:ázéság- osyh-n• 
viliág kimondia. hogv Meggyes Istvánt aljegyzői n'knlma-á.- 
r.ában végié/ rsiti

Ezv.'án főjegyző bemutatta! az jr  art estüket 19-43. évi
mm 'kassáváréi szóló jelentest, amelyet " r  elöljáróság- g 
közgyűlés elé terjeszt.

Pat-at Lajos az évi jelenféf* benyújtása .-dk 'máb'd 
köszönetét mond a etstület (őrökének az. év folyamán k;- 
fejtett önfeláldozó, yy. ipar érdekeit szolgáló munkáro' gáévt.

Egyben ibemutattatott az 1943. évről szóló zárszámadás, 
vagyonkimutatás és az 194*. évi költségvetés, amelyekhez az 
elöljáróság észrevétel nélkü'i hozzájárult és. a közgyűlés elé 
terjeszteni rendelit.

A közgyűlés napirendiére kitűzött váteszfAsoirn v-r. 
jelölés cél'éj,ói :-7 előlié''óság Szabó Sámuel. Pistát Iá i  s, 
vitéz Miklós József, Tihaniéry Ká'má.n és Gebauer T-'In 
urakból jelölő hizot*«ágot küld ki.

Sváb - üasxRlbegir
irtás Ié?ái!fssaS
Vállaljuk özemi helvi?egeinek 
Sváb ruszi.ibogár, egér és pai
kény elleni karbantartását

Wonich fémglrté vállalat
Budapest, KV., K irá ly i P41--u. 13 b. 

T e l :  1 8 9  5 8 5

JfUndeti id 'á& C H

Picuda!

A közgyűlés napjának 1944. évi március hó 9.éré való
kUüsé&'k.es az elöljáróság h; zzájárult.

A  napirend tárgyai után
Slezák József szóvá teszi, hegy e|r;y<«  kávéházakban a 

f . - « *' ndr: éso’v ellenére tiltott ételeket szolgáinak ki.. 
I á i í esi lilét egész tekintélyével lépjen fel.

TPfök - fele ó’alás tart lámához teljes mértékben ltozzá- 
j ■■(.!'. csupán arra kéri a kartársakat, hogy igazolt és iga
zolható esetekei jelentsenek be, hogy a területnek módjában 

i legyen ' a ipartestületi szék előtt eljárási lefolytatni.
Vit Miklós József nz újságosok iés/esedése tárgyában 

megie''eid bilói itólelet emli'li fel és annak ismertetését kéri.
Elnök kijelenti, hogy az -újságosok részesedési jogosult - 

sá.ga már a százalék-rendelet végrehajtási utasításában 
benne van, a bírói Ítélet"t körlevélben fogjuk ismertetni..

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság Ülését be
rekesztette.

1  kézmlivesipar helyzete
h í  fparfesiü'etek Országos Központjának 

évi je le n té se
A  -n polcban jelent meg könyvnlakban az Ipariestületek 

Orozó.... Központjának a folyó évi közgyűlés elé terjesz
ti jí'i'-ntése r k"7inüvesipa,r helyzetéről és az IPOK te- 
v'i-!vi>-.'"ór(”l. Az évi jelentés „Kézmiüvesijmrpolitikánk a 
hár-orrban'* cimen a bevezető részben ismerteti a kézműves- 
ipar feladatait és célkitűzéseit a háborús Időkben, a*z Ipar- 
ü yi kormányzat kisipari pr igámon ját és költsegvétífeét s 
behatóan foglalkozik n kézmüvesipar összes Időszerű kérdé
seivel.

A Központ kötelékébe tartozó 417 ipnirteslület felvidéki 
és kárpátaljai ipartársulat önál'ió kézmlivesiparos tagjainak 

száma 1943. év vó< ' 280.675 Céhből Büdapoiteri 8Ö.8C0),
a segédek száma 289 L9'2 ' fcből I’■ * ': - 1.05.4(12), a ta
21OC*ok SZiám a 93.127 (ebi -öl Ti.’ -’ap'slen 16.812), a se.arádul'

■' p,'>pV u 5 j ak m i séd : 11 emelkedésével szemFtMi tw
r -Hó ke•r/nvj.’vesinn rosok száma a háborúd viszonyok ki
•. ' n C:/c-'dcenésl .mutat

A írnz-diísáig:i hely el - ismertetve mesáfiapitja ;i7. IPOK
h<“ n l'4nrVlöíd’-b óladé ■:i n rak számszerint nagyobb ered.
r nyt )u• y . j 1. amely azoi.'-'p.m nem jelentette m iparos-

■ 1 - ■ /. ' • -v--.pl!i; javulását, színiben a:8, ál-talá-
IV • /? l'lí'*v az át m r(: hárii’nató termelési költségtöbb':-
tele

f A|-,
- .. mur’ "•'cek és közterhek emelkí -elése k

A ,?. liFOK évi jelent.' * s-erin-t az ipartestüknek és ipar
vív ■'ltol;nnk közigazgatí isi, g! zd -i í ri 1 ült t ' 4<5 k ri

tai- lőrén kifejtett széleskörű munkái ‘ és kiemeli, bpgy az 
5u;-:r s- b ijiáv * szolgálat kér*'éhen Min,i! ■•.Iüh-t-'k és ipa 
tárm'. dók az ólmait, évien közel 700 ezer pengő összeg* -

n d a . j 3 f i l l é r b e  k e r t *
H t' V isíllt* I .. A OLLÓ' 

ceri-mpolló I. b.eltn ié.< nV v > t J

' Közi. hrr.zia li. T. Budapest, IV., Molnár ucca £
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D l e i z í  yiatack&ócok

;i hadbavonull iparosok hozzátartozóinak sege-forditoltak 
lyezéséro.

Bchi iior.j) foglakozik az IFOK évi jelentése az anyag
os látás;, az art'.K és munkai: tek szabályozása, a kézmüves- 
ipar_ szorv-zcVc, szövetkezetek, közszál Útások, kivitel, hitel- 
ellátás, a.*.!ózás, öregségi biztosítás, Szakoktatás, ipari to
vábbképzés os nemzetközi kapcsolatok kérdéseivel.

A jelentős függeléke közli az iparügyi minisztérium ügy 
(V személyzetig beosztását, az JPOK. a kereskedelmi és ipar
kamarák. Budapest szokesfőváros, ipartestületiek, felvidéki
és kárpátaljai iprlrtarsulatolí címtárát, az ipartestüleiekhez 
tartozó mesterek, segédek, tanoncoik,- valamint az iparosok 
szakmai megoszlásának statisztikáját és az iparos lapok 
iegj zékét.

Az IPO K  közel 300 oldal terjedelmű évi jelentése teljes 
képet nyújt nemcsak a Központ és az ipartest öletek szé
leskörű munkájáról, hanem az e?lész magyar kézmüvesipa- 
rosrág 'gazdasági, társiadatmt helyzetéről, törekvéseiről ó*
igy liáza.g;i'-ii- < im rka szakirodalmi szempontból is.

Ipeiri ügyek
K "r 1<>vél.

.Ipartestilletünk elnökség:' újabban a 3. számú körlevelet 
becíáíotta ki. amely a következőket .fairtatmazza:

1. Húskonzervek igénylése
2. Újságosok százalékos részesedése.
3. Áramfogyasztást korlátozások ellenőrzése,
4. Magasabb munkabérek megállapítása.
Kérjük kartársainkát, hogy a körlevelekben foglaltakat 

gondosan olvassak el.

Vajelláíás.
Értesülésünk szerint a március havi vajkiutaláo —  a 

február havi mennyiségnek megfelelően —  ugyancsak a Sár
várt vajkiviteii )'. t.-től fog  megtörténni. Az utalványokat 
a testület irodája idejekorán szétküldötte.

Hűtőházi tojás kiutalás.
A száritott tojás elfogyott, helyébe*. hűtőházi tojást kap

tunk. Reméljük, hogy ez az ellátás most. már rendszeres 
lesz. Ezzel kapcsolatban ismételten arra hívjuk fel karlár- 
sainkatt, hogy ne vegyenek z'Ugaron tojást, mert a fekete 
piacot csak akkor lehet letörni, ha nincs vásárló, aki min
den árat megad. Ez esetheti reményünk van arra, hogy a 
hatóságnak is módjában lesz a tojásellátaet lebonyolítani.

Sajt-kiutalás.
A Tej- és Tejtermékforgalmi Központ részéről Ígéretet 

kaptunk, 'h ogy  március hónapban _ is kapunk sajtot A  ki
utalásról kartácsainkat unnak idején édesítjük.

Huskonzervek előjegyzése.
KölevelLinkben kértük kart árjainkat, hogy konzerv- 

igényjésüket jelentsék be, hogy a megfelelő mennyiséget
biztosíthassuk arra az eshetőségre, ha, a husfeiliozai.il es 
kiosztás fennakadást szenvedne.

A szám olólapilleték
— Jelentés egy igen időszerű könyvről. —

Március hó első felében jelenik meg dr. Sz. Nagy Béla 
miniszteri tanácscunalk, a pénzügyminisztérium illetékfőosztá
lya vezetőjének és dr. Bacsó Ferenc miniszteri tanácsosnak, 
az igazságügyminisztérium törvéinyelőkészitőosztálya tagjá
nak társszerzőkként irt: munkája a számolólapok illetékét
újonnan szabályozó 90— 1944. M. E. számú rendelet ma
gyarázatáról.

A  praktikus zsebkiadásban megjelenő mü a 90—-1944, 
M. E. számú miniszteri rendelet és a reávonatkozó pénzügy- 
minszteri végrehajtási utasítás teljes szövegének közlése 
[mellett a légi észleléseid) magyarázat okkal világítja meg e 
jogszabályok minden rendelkezésiét. Behatóan ismerteti azok
nak az üzemeknek (üzleteknek) fogalmái én körét, amelyek
re a számolólapilleték kötelezettség kiterjed, úgyszintén az 
áruknak (termékeknek) fogalmi meghatározását, amelyekről! 
bálitól számolö’iapol kelt kiállítani, megvilágítja s gyakor
lati példákkal illusztrálja a mentességeket, azok terjedőmét, 
a számt.lólap kiállításának és az illeték lerovásának 'mód
ját, részlett-m tárgyalja a? illeték lerovásáért való fele
lősség szabályait, úgyszintén az elkövetett szabályellenes
ségek büntetőjogi következményeit, mindenütt beillesztve 
ezeket a jövedéki anyagi büntető jog és büntető eljárás ál
talános szabálvainnk rendszerébe.

A  magyarázatok elsősorban gyakorlati célt szolgálnak 
s arra irányúinak, • hogy az érdekelteket ,a számolólap il
letékével kapcsolatos, jogaik és kötelezettségeik, valamint 
tennivalók tekintetében, általában a felmerülhető vitás kér
désekre nézve minden irányban megfelelő útbaigazítással 
lássák <4. A  magyarázatok ismertetik mindazokat a jogsza
bályokat. amelyek a -száimolólapilleték kérdésével bármilyen 
szem] >on t bó I összefüggnek.

A  munka közli a számolólapiíieték bélyegre és a bélye
ges állami számolólapra vonatkozó rendel el eket is,, végül 
függelékként teljes szövegében tartalmazza a jövedéki bün
tetőjog anyagi jogszabályainak megalkotása és a jövedéki 
büntető eljárás -szabályozása' tárgyában kiadott 1,8.400—  
1928 P. M. számú pénzügyminiszteri és a jövedéki kihágások 
eseteiben követendő büntető-bírósági eljársá szabályairól szó
ló 31.000—1928. I. M, számú igazságügyminiszteri rendele
tét is-

A mii a -szerzők kiadásában még a rendelet életbelépte
tése előtt jelenik meg. Ára előmáthatlag kb. 10 pengő lesz.

Ajándéka íe iyen  maradandó
Börzsönyligeten,

(m agyar Svájc)
újonnan parcellázott lészén, közvetlen a müut mellett,
az épülő strand közelében gyönyörű telkek kaphatók
25— 40 pengőig négyszögöl árban. A területn közkuít,
a müut mentén villanyvezeték. Téli-nyári sportlehető

ségek. Kiszállítás díjtalan.

P rcellázási irotln Baross-lér 17. I. 9. T, 424-372

Hunnáliá hornim h o r d ó s  é s  p a l a c k  f a j b o i a i  k i v á l ó a k
1 * 0  Iro d a : B U D I P E H ,  V., Z R I N Y I - u .  7.niiiiydi lel UUI jjlll'U U  Telefon: 181-214
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H Í R E K
Évi közgyűlés.

Március D-én tartja ipartestületünk 24, évi rendes köz
gyűlését. — Évenként a közgyűlés napja az az időpont, ami
kor a testület egész évi tevékenységéről beszámol és az 
összes aktuális kérdések napirendre kerülnek. —  Kérjük a 
testület tagjait, hogy a közgyűlésen mind nagyobb számban 
vegyenek részt.
Idén nem lesz ni telefonkönyv!

Az elmúlt években a tél végén lezárták az évenként 
megjelenő téiefen'könyvek névsorát .és aki azokból kimaradt, 
csak a nyár végén kiadásra kerülő pótfüzetekbe kerülhetett 
bele.

Illetékes helyen közölték velünk, hogy ezidén a posta 
nem ad ki lí)44-es kiadású Távbeszélő Névsort. Nemcsak a 
papirhiány miatt, hanem azért is, mivel uj előfizetek alig, 
vannak, áthelyezések, számváltozások csak ritkán fordulnak 
elő, az elvett kényelmi telefonok pedig amugysem szerepel
nének az uj kiadású névsorban.

Az időközi változásokat valószínűleg a nyár végén kia
dásra kerülő, az eddiginél lényegesen vékonyabb pótfüzetben 
köziik.
Szigorúan büntetik a tanoncok szerződés nélküli foglalkoz

tatását.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet mühelyellen- 

őrei megállapították, hogy sok mester foglalkoztat szerződés 
nélküli tanoncokat. Az OTI figyelmezteti mindazokat az 
iparosokat, akiknek alka'imazásában 'szerződissnélküli ía- 
noncok vannak, hogy ezt, haladéktalanul szüntessék meg. Az 
ipartörvény értelmében ugyanis a tanonc javárai csak négy
heti próbaidő számítható be. Azokat a kézmiiiparosokat, 
akik ennél hosszabb ideig foglalkoztatnak szerződés nélküli 
tanoncokat, szigorúan megbüntetik.
Külföldön szerzett mesteri cim használható-e Magyaror

szágon ?
Aki képesítését külföldön szeerzte, Magyarországon 

csak abban az esetiben használhatja a mesteri címet, illető
leg csak abban az esetben tekinthető szakképzettnek, ha 
külföldön szerzett szakképzettségét az illetékes miniszter 
hazai vonatkozásban elismeri. Ennek útja, az, hegy a fo 
lyamodó kérvényt nyújt be az iparügyi miniszterhez, kérve 
őt, hogy hiteltérdemiően, igazolt külföldi szakképzettségét 
hazai vonatkozásban ismerje el.

GY0M0RBRR9T lik ö rk ű lö n le g e ssé g
G yártja ': PUTN O KI LIKÖ RG YÁR B u d ap est  

IX ., Ferenc-kőrut 22.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat, 
hogy valódi GESSLER ALTVATER helyett más gyártmányú 
Altvatert, sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg
ből, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasitsák.

A Zwack likörgyár elsőrangú likőrjein és Unicumján kí
vül kitűnő minőségű Gin-t, whisky _t és Wodká.t is gyárt.

D r . B u r g y ő n
rum é s  lik ö rg yá r  
B u d a p e s t ,

V-, Thököly ut 34 Tel: 225-780 és 227-770

üj telefon: 42fr—117.

Berkovits
papirórugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Síp utca 4.
Telefon: 223—891.

Sl fi II 1 vegyitermékek gyára R,-T. 1II II S Budapest, XiV. Cserei-u. 14. 1 
W  V  “ Telefon: 2-966-86. 2-958-94 j

>

\ NAGY IGNÁC StíSfíShíí™ ’ 1
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT 9.

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

Telefon : 423-329. 423-363.

Ifi. GrUnwald Mór
Feran c Jó zse f ra k p a rt 6.

Telefon : 183-439. —  Üveg és porcellái*

T S r d l k S z ö k ,
(damaszt is) konyharuhák, padlótérlők, por 
törlők, felmosóruhák, nem  m űrostos  

re n d k ív ü l o lcsó n
W elsx, Paulay Ede u. 58. udvarban jobbra |

Előfizetési dij:
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőt dk 

egész évre 30-—  pengő.

Felelős kiadó: 
MEGGYES ISTVÁN

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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