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E m l é k e z t e t ő
Ne feledkezzék meg, hogy. ..

Szeptember 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
lévő kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti- és pótadó.

Szeptember 27-én (szerdán) előljárósági ülés.
Október 1-ig megfizetendő a beruházási hozzájárulás ne

gyedévi részlete.
Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér har

madik részlete.
Október 5-ig fizetendő a családvédelmi járulék IV. ne

gyedévi részlete.
Október 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben nem 

lévő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.
Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfizetni 

október havi forgalmi adóátalányukat.

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.

A  kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az 
ipartestület irodájában. * •

X A  KÁVÉSOK ÉVKÖNYVE
• ' megjelent, azt minden tagnak megküldtük,

, Ara: darabonként 25.— P.

Elöljárósági ülés. A  Budapesti Kávésok Ipartestületének 

elöljárósága f. é. szeptember 27-én (szerdán) déli 1 órakor kezdi 
meg őszi munkásságát és ekkor tartja előljárósági ülését. Tekin
tettel az utolsó ülés óta eltelt eseménydús nyárra, kívánatos, 
hogy az elöljáróság és számvizsgáló bizottság tagjai teljes 

számban vegyenek részt.

Áruba bocsátják a lezárt zsidó ven
déglátóipari üzletek berendezési 

tárgyait és árukészletét
A vendéglátóipar miniszteri biztosa felhívja azokat a bu

dapesti iszakmibeli keresztény iparosokat, akik a lezárt zsidó 
vendéglátóipari üzletek berendezési- és felszerelési tárgyaiból, 
valamint árukészletéből vásárolni kívánnak, hogy igényüket szep
tember 20-áig a IX., Lónyay-utca 22. szám alatti hivatali helyi
ségében, írásban jelentsék be. A  határidőn túl érkező bejelen
téseket azonban figyelembe venni nem tudja.

Az árubabocsátás során a lezárt zsidó vendéglők, kávéhá
zak, kávémérések, kifőzések, valamint fodrász- és kozmetikai 
üzletek berendezési- és felszerelési tárgyai, továbbá az ott talál
ható árukészletek kerülnek értékesítésre.

A  vállalatvezetővel továbbfolytatott vendéglátóipari üzle
tek berendezési- és felszerelési tárgyai, valamint árukészlete 
azonban egyelőre még nem kerülnek 'értékesítésre, Ezekre jaz 
üzletekre tehát igénybejelentést tenni nem lehet.

Egy-egy üzlet összes értékkel elsősorban szakmabeli iparos
nak egy tételben, készpénzfizetés ellenében kerül eladásra.

i — ■«  ---------- -------------------- ------------

Belügyminiszteri rendelet a 
vendéglátó üzemek zenei kor
látozása és a mulatók meg

szüntetése tárgyában
A közrend fokozottabb biztosítása érdekében, 111.500/1944. 

B. M. szám alatt belügymniszteri rendelet jelent meg, amely 
szerint a kávéházakban, vendéglőkben, korcsmákban és más ha
sonló üzemekben szabadág alatt zenét szolgáltatni nem szabad. 
A kávéházi üzem zárt helyiségében is csak oly módon szabad 
zenét szolgáltatni, hogy a nyilvános közlekedésre szánt helyről 
feltűnően hallható ne legyen. Zene alatt érinedő bárminemű 
gép-, rádió- és gramofonzene is,.

Ezzel kapcsolatosan a 111.600/1944. B. M. számú rendelet, 
ugyancsak a közrend fokozottabb biztosítása érdekében, a mu
latók, bárok stb., működését további rendelkezésig beszünteti. A  
két rendelet szeptember hó 5-ik napján lépett hatályba.

Putnoki likőr, rum, pálinka, kitűnő m inőség
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MEGHÍVD.
A Budapesti Kávésok ipartestületének elöljárósága 

folyó évi szeptember hó 27-én délután 1 órakor 
a t e s t ü l e t  t a n á c s t é r  m é h e n  

Ü L É S T  T A R T ,  
melyre az elöljáróság tisztelt tagjait meghívja 

Budapest, 1 44 szeptember 15.
Heggyes István s. k. Kövessy Géza s. k.

jegyző. elnök.
- -  * ____________ — —  -------------------------------— —   ------------ ---------------------

Rendeletek a munkaerő nyilvántar
tásról és a háborús személyi 

szolgálat ellenőrzéséről
A  hivatalos lap szeptember 8-iki száma közli a minisztérium 

rendeletét a munkaerő nyilvántartás és a munkabejelentési köte
lezettség tárgyában. A  rendelet szerint az országban rendelke
zésre álló munkaerők tervszerű kihasználása és az ország lakosai 
által végzett munkateljesítmény állandó ellenőrzése céljából álta
lános munkaerő nyilvántartást kell létesíteni. Ezért minden férfi, 
aki a 14-ik életévét betöltötte, de 60-ik életévét túl nem haladta 
és minden nő, akt 16-ik életévét betöltötte, de 50-ik életévét túl 
nem haladta — tekintet nélkül foglalkozására — munkabejelen
tési kötelezettség alatt áfl. A  munkabejelentési kötelezettség alatt

Családi sör
0.7 literes és
IV2 literes palackokban

E Kőbányai Polgári Serfőzde
|  gyártmánya

D l t b z t  fKdacU&úcok

álló személyek e kötelezettségük alapján kötelesek munkalapot
kiállítani és azt a hatóság által — nyilvántartásbavétel végett — 
láttamoztatni. Mindenki köteles hatóságilag láttamozott munka
lapját állandóan magánál hordani és a hatósági ellenőrzés cél
jából hivatalos felszólításra bármikor felmutatni.

Azok a természetes, illetőleg jogi személyek, akik illetőleg 
amelyek munkabejelentési kötelezettség alatt álló személyeket 
akár állandó, akár alkalmi munkával foglalkoztatnak, az általuk 
foglalkoztatottak munkalapjain az alkalmazotti viszonyra vona- 
kozó adatokat igazolni, az alkalmazotti viszony megszűnését pe
dig a hatóságnak bejelenteni kötelesek. A^ munkalapok és a beje
lentési kötelezettség alapján kiállított egyéb űrlapok tartalmát, a 
bejelentés, az ezzel kapcsolatos igazolás és a hatósági láttamozás 
részletes eljárási szabályait, valamint a bejelentések alapján ve
zetendő munkaerő nyilvántartás módozataira vonatkozó rendel
kezéseket az érdekelt miniszterekkel egyetértve a honvédelmi mi
niszter rendelettel állapítja meg.

A  bejelentési kötelezettség alapján a felek által kitöltendő 
űrlapokat a honvédelmi miniszter által a pénzügyminiszterrel 
egyetértve megállapított áron kell forgalomba hozni. A  munka
lapot és mellékleteit az köteles saját költségé beszerezni, akire 
vonakozóan a munkalapot kiállítják. Az alkalmazotti viszony 
megszűnésének bejelentésére szolgáló űrlap beszerzésének költ
sége a munkaadót terheli. A  rendelet, amely már életbelépett, 
végül büntetőrendelkezésekct tartalmaz.

Egységes irányítás.
A  kormány a hivatalos lap augusztus 26-i számában rendele

tet adott ki az országos Munkaerőgazdálkodási Bizottság felál
lításáról is. A  bizottságot a munkerőgazdálkodás egységes irá
nyítása, valamint a vgrehajtás egyöntetűségének biztosítása érde
kében szervezik. A  bizottság megteremti a munkaerőgazdálko
dási kérdésekben az igények kielégítésére, a kielégítés sorrendjé
re, valamint módozataira vonatkozó egységes elvi alapokat; meg
állapítja az egyes tárcáknak a munkaerőgazdálkodás körében 
támasztott igényeit é» azt, hogy ezeket az igényeket a honvédelmi 
érdekre tekintettel milyen mértékben, milyen módon és milyen 
időben lehet és kell kielégíteni. Végül megállapítja mindazokat 
az intézkedéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy az ország min
den munkaképes polgárát képességének és tudásának megfelelő 
helyen, a hadviselés érdekeinek szempontjából a legeredménye
sebben lehessen foglalkoztatni.

A háborús szolgálat ellenőrzése.
*

A Budapesti Közlöny szeptmber 12-i száma közli a minisz
térium rendeletét a „Személygazdálkodás országos kormánybiz- 
tos”-ának kinevezéséről. Kormánybiztossá Nagyőszy Miklós ve
zérőrnagyot nevezték ki.

„JChtk még. eg pohár
MECSEKIT!“

Kosa István és Társa bornagykereskedelmi vállalat kul"nh';j'i'.j_ I5ljjl',!n5 és h°'
Központi iroda: Vili., Kőris-utca 27. szám. — Telefon: 133-482. MBBUDAPEST SZENZÁCIÖJfl
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'  A  rendelet szerint a személygazdálkodásnak a háborús cél 
szempontjából való egységes irányítása és ellenőrzése céljából 
kormánybiztost rendelnek ki, aki a honvédelmi miniszter fel
ügyelete alatt működik. A  kormánybiztos feladata a háborús 
személygazdálkodás irányítása és ellenőrzése, a katonai és pol
gári személyi szükségletek közötti összhang biztosítása, gondos
kodás arról, hogy a honvédelmi munka, valamint a hadkötele
zettség teljesítésében a nemzet minden polgára képességéhez és 
alkalmasságához mérten arányosan vegye ki a részét; gondosko
dás arról, hogy a harctéri szolgálatot teljesítettek és a polgári 
foglalkozásukban meghagyottak a katonai, polgári, úgyszintén az 
illető szolgálatban nélkülözhetetlen személyi érdekek szem előtt 
tartásával megfelelően cseréltessenek; a polgári foglalkozásban 
való meghagyásoknak a legszűkebb térre való megszorítása, a 
férfi és női munkaerők tervszerű kihasználása és a férfi mun
kaerőknek női munkaerővel való pótlása.

A  kormánybiztost a következő hatáskörrel ruházták fel: A  
hedvezetés érdekében személyi megtakarítások céljából mind az 
állami igazgatás, mind a magángazdálkodás körében intézmé
nyek, szervek, stb. személyi létszámának csökkentésére, össze
vonásukra és intézmény, szerv stb. megszüntetésére a miniszté
riumnak előterjesztést tesz; a személy- és intézkedések megtéte
lére az összes országmozgósítási szervek felé köyvetlenül is jo 
gosult; feladatának ellátásához a honvédelmi minisztérium szak
osztályait közreműködésre felkérheti; a felügyelet és ellenőrzés 
ellátásához szükséges személyzetet saját hatáskörében biztosítja.*

A  kormánybiztosnak ez a jogköre nem érinti a már koráb
ban létesített „Munkaerőgazdálkodási Bizottság” feladatkörét.

Hungária borpince

/

m U f it e r m é k e k  g y á r a  RT.
Budapest, XIV. Cserei-utca 14. sz. 
Telefon : 2Ö66-86. 2 ÍMÍ8-94

Gyomorbarát likőrkülönlegesséq
Gyártja: Putnoki likőrgyár, Budapest 
IX., Ferenc-körut 22.

H Í R E K
FELHÍVÁSI Ismételten felhívjuk a t. Kartárs urakat, hogy 

az esetleges bombakárosodás esetén kárukat az Ipartestületnél 
azonnal jeletnsék be.

Felkérjük azon t. Kartárs urakat, akik az évkönyvet meg
kapták, de árát még nem egyenlítették ki, hogy az évkönyv, 
árát, P 25.— minél előbb az ipartestülethez eljuttatni szíves
kedjenek.

Szakiskolai közlemény. Felhívjuk a tanonctartó főnök urak 
figyelmét arra, hogy tanoncaiknak f. é. október hó 2-án d. u. 
4 és 7 óra közt kell jelntkezniök a szakiskola igazgatósági iro
dájában (IV., Cukor-u. 6. II. em.). Pótbeiratás ugyanakkor.

Mit tegyünk az ajtókkal és ablakokkal riadó idején? A| 
honvédelmi minjsztérium légoltalmi csoportfőnöksége tanács
adásában közli, hogy kártalanításra csak az számíthat, aki min
dent elkövetett ingóságainak megmentésére. Aki riadó esetén 
lakását zárva tartotta és ingóságai emiatt hamvadtak el, ne re
mélje, hogy kárát megtéríti az állam. Lakásunk ajtaját hagyjuk 
nyitva, illetve kívülről a kilincs nélküli ajtóban hagyjuk bent 
a kulcsot. Az ablakokat és a belső ajtókat teljesen tárjuk ki* 
mert a légnyomás ellen úgy tudjuk azokat leginkább megvédeni, 
A  belső ablaktáblákat szedjük le. Ha az ellenség nagyobb 
számban alkalmaz gyujtóbombákat és gyujtóhasábokat, akkor 
jobb lesz, ha ablakainkat, valamint a szobák közötti ajtókat 
zárva tartjuk. Az esslingeni redőnyöket riadó idején húzzuuk 
fel, mert a légnyomás kitépheti és használhatatlanná teheti azo
kat. A  kirakatok bedeszkázásának csak akkor van gyakorlati 
értéke, ha a kirakatüveg egy részét helyettesíti, a leeresztett 
vasredőny csak rika esetben védi meg az üvegeket.

Sváb - Rusznibogár
iHás jótállás? aS
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 

5 Sváb-rusznibogár, egér és pat- 
11 “ kány elleni karbantartását

Wonach f é r e g i r t ó  v á l l a l a t  
B u d a p e st , í v . ,  K irá ly i P á l-u tc a  13/b. * 

T e le lő i . :  89 -585

b o r  d ó  és  p a l a c k  f a j  b o r a i  k i v á l ó a k
i r o d a : B u d a p e st , V ., I r in y i  u c c a  7 szá m .

T e l e f o n :  1 8 1 - 2 1 4
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DRABEK FERENC
I oki. gépészmérnök gépgyára

BUDAPEST, VII., BÓKAY JÁNOS-UTCA 14. SZÁM
Széli’ : Hütőgéposztály telefon: 13 5 8 1
LJNDÉ HÜTÖG Él’PEL felszerelt elektromos auto

matikus szekrényeket, vitrineket, fagyalalt- ! 
gyártó és konzerváló berendezéseket, önműkö
dő spachtlizókat, hűtőkamrákat, stb.

GECHTER és KÜHNE habverő, cukrász- és cso
koládéipari gépeket.

BECHER dagasztógépeket,
TORRO automatikus edénymosogatógépeket, stb.

Kérjen díjmentes árajánlatot:

Tudnivalók a csendestársi viszonyról.
A csendes társaságot szabályozó 1930 : V. te. 115. §-a sze

rint csendes társaság keletkezik, ha valaki anélkül, hogy kifele 
tagul jelentkeznék, mások vállalatában vagyoni betéttel akként 
vesz részt, hogy azt a válalat tulajdonosának rendelkezésére 
bocsátja. A  vállalat ügyletei egyedül a válalat tulajdonosát jo
gosítják és kötelezik, azokbóla csendes társra, haramdik szemé
lyekkel szemben sem jogok, sem kötelezttségek nem származ
nak. A  fenti törvény szabályozásából nyilvánvalóan kitűnik, 
hogy a társaság jellegzetes tőkeegyesülés útján keletkező vállal
kozási forma s a törvény a csendestársnak a vállalatban való 
aktív közreműködésére nem nyújt lehetőséget, hanem, pusztán 
bizonyos felügyeleti jogot biztosít számára, amellett, hogy a 
nyereségben, illetve veszteségben való részesedést is megszabja. 
— Olyan esetben, amikor a csendestársasági szerződés aktív 
közreműködésre nyújt lehetőséget a csendestársnak és felha
talmazza arra, hogy munkaerejének felhasználásával az üzletet 
vezesse és ellássa, lényegében nem csendestársasággal, hanem1 
közkereseti társasággal állunk szemben. Az így közkereseti tár
sasági alapon folytatott jogosulatlan iperüzés miatt kihágási el
járás megindításának van helye.

Tízhónapos kereskedelmi tanfolyamot nyit Budapesten a 
Baross Szövetség 17. életévüket betöltött keresztény ifjak és 
leányok számára, akik a polgári iskolának, vagy a gimnázium
nak legalább 4 osztályát elvégezték. Beiratkozhatnak középis
kolában érettségizett, vagy tanítóképzőintézetet végzett fiúk és 
leányok is. Tantárgyak: kereskedelmi és jogi alapismeretek, ma

gyar kereskedelmi levelezés, könyvitcl, kereskedelmi és politi
kai számtan, gyorsírás, gépírás. Az előadások f. évi október 

hó 1-én d. u. 3 órakor kezdődnek és délután 5-töl 7-ig lesznek. 
Beiratkozási díj 40— Tandíj 300.— P, mely havi 30.— P-ös 

részletekben is fizethető. Beiratkozni hétköznaponként d. e. 9- 
töl 2-ig és d. u. 5-től 7-ig Vili., Vas-utca 9. szám, alatt lehet.

I  Cf r í  Á  f *  Pincéiéi* zerelési cikheh rak|ára 

B u d a p e s t ,  VII.,  K á r o l y - k ö r u t  9. s z .
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m borszivattyuk, 

•zürógéptk, palackok, parafadugók, címkék stb.
Telefon : 428-329, 423-363.

Bárhol kiadott új kenyérváltójegyeket el kell fogadni.
,A közellátásügyi hatóságokhoz utóbbi időben igen sok pa

nasz érkezett arról, hogy a vidéken kiadott acélszürke színű 
állami kenyérváltójegyekct a budapesti vendéglátó üzemek nem 
váltják be. Illetékes helyről kölik, hogy ez a fennálló rendelke
zésekkel ellenkezik és büntetendő kihágást képez.

Az új kenyérváltójegyek kibocsátásáról szóló 112.560/1944. 
K. M. sz. rendelet 1. §-ának 1. bekezdése a kenyérváltójegyek 
különböző színét csak azért említi, mert Budapesten és környé
kén kiadott új kenyérváltójegyck pirosszínüek, a vidéken ki
adottak pedig acélszürkék. A  beváltás szempontjából azonban 
a váltójegyek színe nem jön figyelembe s az új mintájú kenyér
váltójegyeket, akárhol adták is ki azokat, tehát akár piros, akár 
acélszürke színűek, az ország egész területén bárhol be lehet1 
váltani, s azokat a vendéglátó iparosok és a kenyér árusításával 
foglalkozó üzletek kötelesek elfogadni, amint azt a 9.230/1941. 
M. E. sz. rendelet 2. §-ának 2. bekezdése és a 105.800/1944. K. 
M. sz. rendelet 3. §-a határozottan kimondják. Ezek szerint a 
budapesti vendéglátó üzemek kötelesek elfogadni a vidéken ki
adott acélszürke színű új kenyérváltójegyeket is és a vidéki 
vendéglátó ipari üzleteknek is el kell fogadniok a Budapesten 
kiadott új, piros színű kenyérváltójegyekct. Ugyanezek a sza
bályok érvényesek azúj mintájú finomliszt váltójegyre (tészta
jegyre is.

S a l g ó  gőzmos ógyár  
és fehérneműköScsönző

A legmodernebb berendezés Mosás lágyított vízben.
Vi., Vörösmarthy ucca 54. — Pontos kiszolgálás

Telefon 11623

Ipartestületi
Előfizetési díj:

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

Felelős kiadó:
MEGGYES ISTVÁN

Nyomta: Andrási József könyvnyomda, Budapest,

Kristály ásványos forrásvíz csak Szt. Lukács védjeggyel eredeti
l
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