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A nyomdász sajtójogi kötelessége cí
men Dr. Buzássy Lajos úr, a budapesti
kir. ügyészség sajtóosztályának alelnöke
1944. március 20-án délután 4 órakor
előadást tart testületünkben a tovább
képző tanfolyam keretében.
A tanfolyam vezetőségének határo
zata értelmében az előadásra kerülő
tárgy rendkívül nagy fontosságára való
tekintettel ez az előadás nyilvános lesz.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ezen
az előadáson saját jólfelfogott érdekük
ben minél nagyobb számban jelenjenek
meg, hogy legilletékesebb helyről szerez
zenek tudomást mindazokról a kötele
zettségekről, amelyek a sokszorosító ipa
rost sajtójogi szempontból teihslik.

Hollóssy János elnök megnyitóbe
széde az ipartestület közgyűlésén.

Új számlabélyegeket
bocsát forgalomba a pénzügyminiszter 1944.
évi március hó 1. napjával. Az új bélyegek
5, 10, 20, 50 filléres, 1 pengős, 2 P 50 filléres,
3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 és 50 pengős értékjelzésü
kettév álaszható formában készültek.
Az olyan számlákat, amelyekre legalább
3 pengő, vagy ennél több értékű bélyeget
kell ragasztani, 1944. évi április hó l~től már
csak az új bélyeggel ellátva szabad kiállítani,
azokra a számlákra nézve pedig, amelyekre
3 pengőnél kevesebb bélyeg kell 1944. éoi
június hó l~től áll fenn ez a kötelezettség.
Valamennyi bélyeg két önálló (alsó és
felső) részre oszlik, oly módon, hogy a bélye
get középen vízszintes irányban perforálás
választja el. A bélyegek képmérete: 18.5X
29.5 mm;
a perforálásig terjedő mérete:
21.5X32.5 mm.

A z egyre szorongatóbbá váló áramkorlátozás több kartársunkat arra indí
tott, hogy az eddig használatos villanyvilágítást fénycsővilágításra szereltették
át. Ezzel az eljárással a fogyasztás 50
százalékkal biztosan, de adott esetben
70 százalékkal is csökkenthető. Ezen
felül ez a fényforrás kellemes, árnyék
mentes világítást nyújt. A Minerva
nyomda és Klein Samu kartársunk, akik
fénycső világításra (neon) tértek át.
készséggel nyújtanak bővebb felvilágo
sítást érdeklődő kartársainknak eddigi
tapasztalataikról.

A z élet ma minden vonatkozásában a létünkért folyó világküzdelem
hatása alatt áll, minden megnyilatkozása csak ennek függvénye.
A z elöljáróság elmúlt évi működéséről szóló részletes beszámolóiminden egyes tagunknak elküldöttük, ebből kartársaink megállapíthatják,
hogy elöljáróságunk szándékosan kerülte az általános iparos és szakmai
problémák feszegetését, ez azonban a mai történelmi időkben nem tétlen
séggel, vagy az ügyek gépies továbbvitelével egyértelmű. H áború van,
figyelmünket most a folyó élet köti le, ami tehát a jövő építését illeti, azt
inkább becsületes belső munkával kívántuk szolgálni.
A z ipartestület vezetősége és ügyvitele minden lehetőt igyekszik
elkövetni, hogy az ú. n. ,,belső fren:": meg ne inogjon es szakmánk műw.lői
fejlődésképesen mentessenek át a békeidőkre.
A háborús kötött-gazdálkodás kemény és felelősségteljes feladatot
ró az ipartestületre

az iparosság gazdasági gyámolítása, az üzemek to 

vábbviteléhez szükséges anyagok igénylése és elosztása terén. Ebben
a keretben tekintette az ipartestület feladatának helyes betöltését. A
világdúlás ötödik esztendejében testületünk —- a Gondviselés jóvoltából
— nemcsak a békebeli színvonalat tartja, de kifogástalanul megfelel a
rendkívül sok kormányrendelet következtében reáháruló több feladatok
nak is.
Szakmánk helyzete a kielégítő foglalkoztatottság mellett is súlyos.
Különösen legfontosabb anyagunk: a papiros beszerzése napról-napra
nehezebbé válik, és komoly veszedelemmel fenyegeti egész iparunkat. M eg
kell itt mondanom, hogy szállítóink egy igen tekintélyes részénél nem
találjuk meg azt a megértést, melyet ez a szakma a múltban tanúsított
hűségénél, megbízhatóságánál fogva elvárhatna és megérdemelne. Elisme
rem, hogy a papirosnagykereskedők ágyát sem rózsalevélből vetették, de
óvást kell emelnünk azon törekvésük ellen, hogy minden kellemetlenségü
ket a feldolgozó iparra hárítsák. T öbb méltányosságot, belátást kérünk
szállítóinktól, akiknek e helyről is figyelmükbe ajánljuk, hogy ne tisztára
pillanatnyi helyzetre alapítsák üzleti politikájukat. A sokszorosító ipar
papiros nélkül olyan, mint a szárazra tett hal. A magyar iparnak jelentős
tényezője vagyunk, ezt a magyar ipart támadja tehát az, aki mesterségesen
akadályokat gördít az amúgyis súlyos helyzetben vergődő szakma elé.
Nekünk, sokszorosító iparosoknak, mindenesetre intő jel a papirosnagy
kereskedők elzárkózó gesztiója. Komolyan kell foglalkoznunk egy be
szerzési szövetkezet felállításával, amelynek egyetlen célja lehet: a feldol
gozó ipar kiszolgálása minden körülmények között.
A fennforgó nehéz viszonyok ellenére is kérnem kell kartársaimat,
őrizzék meg nyugalmukat és hagyományainkhoz méltó fegyelemmel visel
jék a ránk mért sorsot.
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M agyar könyvnyomtatók sorsa
a múltban és a jövőben.
Tovább keressük az öreg könyvnyomtatókat. Azoknak a könyvnyomtatóknak
a címe is érdekel bennünket, akik ma már nem működnek.
A lapunkban közzétett felhívásnak szép eredménye volt; eddig nyolcán
jelentkeztek nálunk levelükkel, akiket legalább ötven éves dolgos multjuk köt
ehhez a művészetszámba menő szép iparhoz. De mi nem hisszük, hogy ez a
jegyzék teljes lenne és kérjük a tisztelt kartársakat, tegyék félre a megszokott
nemtörődömséget, amivel saját ügyeiket kezelik és írjanak önmagukról nekünk,
de írjanak egymásról is. Azok, akik még tevékenyek, egymást rendesen figyelmez
tethetik arra, amit olvastak, de vannak olyanok is, akikhez a mi lapunk ma már
közvetve sem juthat el s akikhez csak a többi kartársak érdeklődő szeretet» vezet
het el bennünket. Mindenkit kérünk, hogy közöljön velünk minden adatot, mit
kiérdemesült öreg kartácsainkról tud és mi majd a megkapott cím alapján közvet
lenül is örömmel keressük fel a mi tiszteletreméltó öregjeinket.
Kérünk tehát minden öregkönyvnyomtató~címet és kérjük mindenekelőtt
magukat az öreg könyvnyomtatókat, hogy jelentkezzenek nálunk.
A hozzánk érkezett levelek között alig van olyan, amely ne emlékeznék
meg meghalódással az eltelt ötven és nem egy esetben ennél sokkalta több évre.
A levelekben olyan anyagot találtunk, amelyet érdemes lesz majd részletesebben
is feldolgozni és a fiatal könyvnyomtató kartársak okulására valamilyen formá
ban közzétenni. De addig is, amíg ez meg nem történhetik, hadd közöljünk egy
néhány idézetet ezekből, — egyelőre minden név említése nélkül. Hiszen nem
az a célunk, hogy egyéni kultuszt űzzünk, hanem az, hogy a fiataloknak legalabb
ezen a résen, az öregek emlékezésein át megmutassuk, hogy indult és hogy bonta
kozott ki a mi napjaink szép magyar könyvnyomtató ipara.
„Amikor segéddé avatásom után munkakönyvemet átnyújtottam mesterem
nek, az a kitüntetés ért, írja az egyik ma is dolgozó kartársunk, hogy közölte velem,
olyan fizetésben fog részesíteni, amelyet még nála szabadult segéd nem kapott:
heti öt koronát. (1898-at írtak akkor . . .) Ez a kijelentés nagyon emelte önérzete
met, mégis azt közöltem főnökömmel, hogy kénytelen vagyok elhagyni helyemet,
mert nyugtalanul dolgozom, a fővárosba vágyom menni, ott tovább képezni
m agamat. . .”
Egy másik levélből: ,,1884-ben, azaz hatvan évvel ezelőtt álltam be nyomdásztanoncnak és 9 évi segéd- és tördelőszerkesztői megszakítással 1941 augusztus
haváig voltam aktív nyomdász.”
Egy harmadik öreg kartársunk azt írja, hogy 1884-ben szegődtették el
tanoncnak, 1912-ben lett önállóvá, az első világháborúban 1200 koronáért jegyzett
hadikölcsönt, —■s nemcsak jegyzett, de ki is fizette, — ugyanakkor nyolcezer
koronányi megtakarított pénze volt egy előkelő pesti bankban, és ma hol tart?
„A hajótörött, aki most menekült ki a partra és egy élő lelket sem lát, talán
jobban érzi magát, mint én, *írja levelében, mert én egy idő alatt ezer meg ezer
embert látok az üzletem előtt elmenni, hanem senki sem jön be valamit rendelni . . .”
„M ár gyermekkoromban szerettem olvasni, írja ismét egy dolgozó öregünk,
s a sok olvasás érlelte meg bennem azt, hogy a könyvnyomdászmesterséget fogom
kitanulni. 1895 február 1-én szabadultam fel és kb. egy évig dolgoztam, mint
segéd, heti hét forint fizetéssel... A nagy sztrájk (1896-ban) befejezése után
sikerült három-négy hónapos kondíciókat kapnom 9— 10 forintos heti fizetéssel.
A z akkori szomorú budapesti állapotokkal nem tudtam megbarátkozni . . . Hatvan
hét éves vagyok és egyedül vezetem sokoldalú nyomdámat. Mondhatnám fiatalos
hévvel és élvezettel. Fiaimat, kik jelenleg távol vannak, a kereskedelmi akadémia
elvégzése után szintén a könyvnyomdászat mesterségére tanítottam, jó szakmun
kásokat és jó szakembereket neveltem belőlük.”

iúaiődi tapacany “ f
nyomdai és könyvkötő célokra, minden méretben
és árnyalatban.lapokban, ívekben és tekercsekben a

Q eecq B e n d a UQecke,
cég képviseleténél
TELEFON*. 498— 616.

Utánpótlási és felújítási
tartalékok létesítését engedélyezte a pénz
ügyminiszter 105.510/1944. V II. számú ren
deletével. (Megjelent a Budapesti Közlöny
1944. március 4-i számában.)
Az engedély lehetővé teszi, hogy a társu
lati adó alá eső iparvállalatok, gépeik és
egyéb felszerelési tárgyaik felújítására, az
1944. adóévet megelőző üzleti év eredménye
terhére gépeik és felszerelési tárgyaik be
szerzési értékének legfeljebb 5%-át adómen
tesen írhatják az ebből a célból létesített
felújítási tartalék javára.
A rendelet a továbbiakban kimondja, hogy
a felújítási tartalék csak akkor kezelhető
adómentesen, ha a vállalat a tartalékolt öszszeg y a része erejéig az ilyen tartalékok el
helyezésének céljára kibocsátott állami köt
vényeket jegyez. A kötvényeket az azokat
átvevő vállalatok a m.,kir. postatakarékpénz
tárnál vagy a pénzügyigazgatóság székhe
lyén lévő m. kir. adóhivatalnál kötelesek
zárolt letétbe helyezni és azok felett csak a
pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával
rendelkezhetnek.

Ösztöndíjat
létesített a belügyminiszter a leginkább tá
mogatásra szoruló néprétegek erkölcsi, és
szellemi fölemelésének elősegítésére.
Az ösztöndíjjal a megélhetésükben veszé
lyeztetett, főként mezőgazdasággal foglal
kozó, sokgyermekes családból származó te
hetséges, iparos- és kereskedőtanoncok, szak
tanfolyami mezőgazdasági és ipari szakisko
lai, egyetemi és főiskolai hallgatók, közép
iskolai tanulók taníttatását kell elősegíteni.
Különöskép feladata az ösztöndíjnak,
hogy a sokgyermekes családból származó
tehetséges tanulók számára a felsorolt tanul
mányok megkezdését és továbbfolytatását
lehetővé tegye. Az ösztöndíj odaítélésének
szempontjából sokgyermekes családból szár
mazónak kell tekinteni azt, akinek legalább
3 élő testvére van, vagy aki négy, vagy
ennél több gyermekes családfő.
Ösztöndíjra jogosult: kifogástalan maga
viseletű jeles tanulmányi előmenetelű tanuló
(tanonc, szaktanfolyami hallgató stb.) ha
más helyről segélyt nem élvez.
Az ösztöndíjat kérvényezni kell. A bé
lyegmentes kérvényt a m. kir. belügyminisz
terhez kell címezni és a pályázó lakóhelye
szerint illetékes törvényhatóság első tisztvi
selőjéhez, illetőleg megyei városban lakók
nak a megyei város polgármesteréhez kell
benyújtani.
Az ösztöndíjat egy és több évre első íz
ben a törvényhatóság első tisztviselője, illető
leg megyei város polgármestere javaslatára
a m. kir. belügyminiszter ítéli oda. A ver
senyvizsgán kiválogatottakat előnyben kell
részesíteni.

Mestervizsgázott,
keresztény

Hliim íc c q

MUSITZ LAJOS

BU DAPEST, V ., V ÁG-U T CA 13. beszerezhető.

gyakorlott,

ntyemdcuiezetú
széleskörű ipari és kereskedelmi
ismerettel

állást aádtúztatna.
L e v e le k e t „ Ü z e m s z e r v e z é s “ je l. a k ia d ó to v á b b ít.
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Hírek.
Halálozás. Megdöbbenéssel vettük Kóródi
M ihály kartársunk feleségének, szül. Lichten
stein Renée elhunytáról szóló hírt. Mélyen
sújtott kollégánknak őszinte részvétünket
fejzzük ki.
★
A Forrás nyomdai műintézet és kiadóvállalat r. t. 1944. március 12-én jubileumi
ünnepélyt tart 12 alkalmazottja tiszteletére
abból az alkalomból, hogy a vállalatnál 25—
30— 35 esztendőt töltöttek el. A munka e
nagyszerű ünnepén testületünk hivatalosan
képviselteti magát.
★
Felhívjuk kartársaink figyelmét arra, hogy
a 3450/1943. M. E. számú kormányrendelet
meghatározza a hatóságokhoz intézett bead
ványok papírjának nagyságát. Ez a nagyság
Mosz A4. (297X210 m m ).'H a a beadványt
ennél nagyobb alakú papírra, tehát pl. 0-ás
alakúra (340X210 mm) írjuk, kétszeres
bélyegiüetéket kell leróni.
A postavezérigazgatóság közli, hogy a
belföldi levélpostai forgalomban további in
tézkedésig nyitott ablakú borítékok is hasz
nálhatók. Nyitott ablakú borítékban csak kö
zönséges (nem ajánlott) leveleket szabad
küldeni. Az ablaknak a boríték hosszirányá
ban kell feküdnie; a tartalmat úgy kell össze
hajtani, hogy a teljes cím eltolódás esetében
is olvasható maradjon. A bélyegzőlenyoma
tok és á szolgálati feljegyzések céljára ele
gendő széles papírszegélyt kell hagyni.

ol dal

Vátozatos nyomdászpályáról szól az a levél is, amelynek egy részlete így
hangzik: „ . . j ö t t a román megszállás. Nem dobtak ki állásomból, (egy erdélyi
városi házinyomda üzletvezetőjéről van szó) pedig ötvenével bocsátották el a
magyar tisztviselőket, — mert németül és románul is beszélek, szükségük volt
reám. Ez érthető. A máról holnapra megduzzadt „Nagyromániában” nem volt
kellő szakember; ami volt, annak nagy hányada „tisztviselő" lett, utánpótlás nem
jött, így történt, hogy a nyomdában az alkalmazottak kilenctizedrésze a meg
szállás huszadik évében is magyar lehetett. Magyarságomért sokat üldöztek ..
Ehhez még azt kell hozzátennünk, hogy égy színmagyar város házinyomdájában
történt ez a ritka eset, hogy a magyar nyomdászokat meghagyták a románok a
nyomdában.
Egy öreg kartársunk egy különleges iparágnak, a hangjegymetszésnek a
meghonosításáról ír levelében. Mikor segéddé avattak, a kereskedelmi minisztérium
és a kereskedelmi iparkamara kiküldöttei voltak jelen és szerszámokat adtak neki
művészere folytatásához, jubileumán pedig az ezüst érdemkereszttel tüntette ki
a kormányzói kegy.
Megható sorok egy újabb levélben: „Eddig meg is éltem belőle, (társ egy
amerikaival dolgozó üzemben!) de az utóbbi időben nagyon nehéz a helyzetem,
mert súlyos szívasztmában szenvedek és tekintve, hogy semilyen betegsegélyzoben
nem vagyok tag, dolgozni viszont csak minimálisan tudok, minden keresetem
orvosra és orvosságra kell.”
1891-ben már szedő-gépmester munkakönyvé volt annak az öreg erdélyi
kartársunknak, aki azt írja: „ . . mint főnök, elég jó konjunktúrát éltem át, és
meglehetős kis vagyonkára tettem szert, mert nem volt más elvem, csak mindenképen dolgozni. A Főnökegyesületnek mindvégig tagja volt a cégünk, az ársza
bályt megtartottuk és ezért mindig jó személyzettel dolgozhattunk. Sajnos, —
ember tervez, Isten végez, — egyetlen fiúnkat Sztálingrádnál elvesztettük, aki
három unokát hagyott hátra, mélységes szomorúsággal és bánattal töltve el még
hátralevő életünket. . .”
íme, fény és árny az öreg kartársak leveleiben, küzdelmes pályák és sok
szép eredmény emléke is ragyog bennük.
De szabad-e tűrnünk az árnyakat? Szabad-e engednünk, hogy öreg dolgo
zóink itt maradjanak támasz és vigasz nélkül?
Könyvnyomtatómesterek, gondoljunk egymásra! Mert ha minden egyéb
elvész, de a kartársi érzés és kartársi együvétartozás megmarad, akkor mégis sok
minden megmaradt számunkra . . .
A könyvnyomtatósors a közeli múltban egyéni sors volt: a jövőben a könyvnyomtatóközösség gondjává kell annak lennie!

Az ipartestület
XX. évi rendes közgyűlése.
Az ipartestület 1944. évi február hó 25-én tartotta meg 20. évi rendes köz
gyűlését, Hollóssy János ipartestületi elnök elnöklete mellett, melyen jelen volt
86 tanácskozási és szavazási joggal rendelkező tag, továbbá dr. Szeghalmi László
igazgató az IP O K képviseletében és dr. Szvoboda Endre iparhatósági biztos.
Hollóssy János elnöki megnyitóját külön cikk keretében lapunk vezető
helyén közöljük. Az elnök meleg szeretettel köszöntötte az IP O K képviselőjét és
üdvözölte a megjelenteket.
A közgyűlés az elnöki megnyitó után egyhangúlag elfogadta az elöljáróság
jelentését a testület 1943. évi tevékenységéről és ezzel kapcsolatban a felmentvényt
úgy az elnökségnek, mint az elöljáróságnak ugyancsak egyhangúlag megadta.
Hasonlóképen egyhangúlag fogadta el a közgyűlés az 1943. évi zárszámadást
és vagyonmérleget, mellyel -kapcsolatban a számvizsgáló bizottságnak is megadta
a felmentést.
Egyhangúlag hozzájárult a közgyűlés az elöljáróság által a tisztviselők
fizetésének rendezése ügyében előterjesztett javaslatokhoz is.
Az 1944. évi költségelőirányzatot vita nélkül szavazta meg a közgyűlés, majd
Nedeczky Lászlót, Paár Jánost és vitéz Csaba Lajost újból megválasztotta a
számvizsgáló bizottság tagjaiul.
Hozzájárult a közgyűlés az ipartestületi alapszabályok 4. §-ának módosí
tásához, mely a tagdíjak részbeni felemelésére vonatkozik. Ezek szerint: azok az
ipartestületi tagok, akik alkalmazottat nem foglalkoztatnak, az eddigi havi 5.— P
helyett havi 8.— P-t, akik 1— 3 alkalmazottat foglalkoztatnak, az eddigi havi 8.—
P helyett havi 10.— P-t és végül azok a tagok, akik 1— 6 alkalmazottat foglalkoz
tatnak, az eddigi havi 12.— P helyett havi 15.— P tagdíjat fizetnek 1944. januar
1-től kezdve.
Módosította a közgyűlés továbbá az alapszabályokat, atekintetben, hogy
a befolyó tagdíjal.ból és tagdíj hátralékokból 10%-ot hasít ki az ipartestületi
Segélyalapra.
Végül egyhangúlag hozzájárult a közgyűlés ahhoz, hogy a nógrádverőcei
üdülőházat terhelő jelzálogkölcsönt testületünk haladéktalanul fizesse ki.
Hollóssy János ezután köszönetét mondott Dr. Szvoboda Endre iparhatósági
biztosnak a szakma érdekeinek felkarolásáért, megköszönte a kartársak érdeklő
dését és a közgyűlést berekesztette.
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A papiros és papirosárúk legmagasabb
nagykereskedői eladási árának újabb
megállapítása.
A m. kir. közellátásügyi miniszter 12.800/1944. K. M. sz. rendeletével meg
állapította a papirosnagykereskedők által forgalomba hozott mindennemű papiros,
karton és papiroslemez, továbbá a feldogozott papirosáruk közül a papiroszacskó,
a papiroszsák és a tekercselt csomagoló-papiros bruttó haszonkulcsát.
A papiros és papirosáruk legmagasabb nagykereskedői eladási árának meg
állapításánál a 3-ik §. szerint kiszámított beszerzési árhoz ^hozzáadható nagykereskedői bruttó hasznot a rendelet külön mellékletekben tünteti fel, amelyek
ből egynéhányat — a leghasználatosabb fajtákat — a következőkben közlünk:
Üzleti könyvpapirosnál 20%-ot, bankposta papirosnál 20%-ot, famentes papiros
nál 16%-ot. félfamentes papirosnál 16%-ot, írógép papirosnál 16%-ot, flórposta
papirosnál 20%-ot, fogalmazó papirosnál 16%-ot, színes papirosnál (kulör)
20%-ot, közönséges színes papirosnál (kulör) 16%-ot, plakátpapirosnál 16%-ot,
falragasz papirosnál 16%-ot, rotációs újságnyomó papirosnál 16%-ot, közönséges
nyomópapirosnál 16%-ot, hangjegypapirosnál 24%-ot, regénynyomó papirosnál
16%-ot, pehelysúlyú nyomópapirosnál 24%-ot, műnyomó papirosnál 20%-ot,
műnyomó utánzó papirosnál 20%-ot, chromo papirosnál 24%-ot, ragasztott karton
nál 24%-ot, gépkartonnál 24%-ot, cellulóze kartonnál (dosszier karton) 16%-ot,
lev. lap kartonnál 16%-ot, offset kartonnál 20%-ot számíthatnak fel a nagykeres
kedők bruttó haszonként az 1-től 1.000 kg. mennyiségben történt eladásnál. Az
1.001-tői 5.000 kg.-ig és 5.001-tői 9999 kg.-ig, végül 10.000 kg.-nál és ennél na
gyobb mennyiségben történő eladásnál más-más a bruttó haszonkulcs százaléka.
Közszállítás esetén a bruttó haszonkulcs számok 3-mal csökkentendők.
A rendelet 7-ik §-a kimondja, hogy a papiros és a papirosáruk forgalombahozatalával foglalkozó nagykereskedők kötelesek a rendeletben megállapított
kulcs alapján kiszámított új eladási árakat a rendelet kihirdetésétől számított 30
napon belül életbe léptetni.
Értesülésünk szerint a Finompapír Szakmai Egyezményben tömörült papiros
nagykereskedők az árjegyzéket már elkészítették, amely a Közellátási Hivatal
jóváhagyása után valószínűleg a jövő hét folyamán nyilvánosságra kerül, amiről
tagjainkat majd értesítjük.
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A m. kir. iparügyi miniszter úr 62.692/IX/
1943. számú rendeletével a kisiparosok és
kiskereskedők hitelakciójának keretében fo
lyósítható kölcsönök felső határát a m. kir.
pénzügyminiszter úrral egyetértőleg az ed
digi 800 P helyett 1000 pengőben, egészen
kivételes és rendkívüli méltánylást érdemlő
esetekben pedig 1500 pengőben állapította
meg. A kölcsönt igénybe veheti minden olyan
kisiparos és kiskereskedő, aki önálló ipariga
zolvánnyal és műhely-, illetve üzlethelyiség
gel bír és aki olyan közület tagja, amely
közület a hitelakcióba bekapcsolódott.
A munkások feletti felügyelet gyakorlása
és munkájuk ellenőrzése nem minősíti mű
vezetőnek, sem pedig fontosabb teendőjü
iparossegédnek az alkalmazottat. (C. P. II.
1426— 1943.)
★

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a
szűkre szabott petróleum- és benzin
adagok pótlására a Valisan olajtársa
ságnál (V I., Váci-út 91/b) jól bevált
„Terpil” festékoldó szer kapható, amely
henger- és formamosásokhoz egyaránt
használható. Ugyanott gépolaj-szükségletüket is beszerezhetik tagjaink.

Szarát Jbászló
GRAFIKAI SZAKÜZLET
g a lv a n o te c h n ik a i
kereskedése
BUDAPEST, V., KOH Á RY'U T CA

cikkek
2-4.

Telefon: 116-834, 128-235.
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