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János-ünnepélyi emlék

Nyomda a romok közt

M ost, am ikor a világháború végső
sz ak asz áb a lépett és keleten , nyugaton,
délen eddig soh a nem tapasztalt m érték
ben lángolt fe l a harc, ebben a sorsdön tő
időben kö szön tött ránk az immár ő sid ő k
óta dívó, patinás em lékű ünnepségünk:
a János-ünnepély. N agyon csendesen
ülte meg a világ n yom dászsága ezt a n e
vezetes napot, am ely et a könyvn yom ta
tás nagym esterének, G utenberg Ján os
em lék ére állítottak k ései ivadékai. E lm a
rad tak a baráti ö s szejöv etelek , a k ed v es
kollégiális talá lko zó k, am elyen az em lé
k e z és varázsparipúján vissza lehetett
vágtatni a múltba, ab b a a dicső világba,
am ikor még fia ta lo k voltunk és több
volt bennünk a m egértés és lelkesed és a
szakm ai élet sz ép ség e iránt. B eszéln i le
hetett a kü lföldi tapasztalatok szakm ai
g azd agodásáról, fejlő d ő m esterségünk
újabb eredm én yeiről, m indennapi b a 
jainkról, m elyek a b é k e id ő k gon dtalan 
n ak látszó napjaiban is ö r ö k ö s kü zdel
met, ö r ö k ö s harcot jelen tettek mindnyá
junk szám ára.
A Ján os-ün nepély m indenkoron felejt
hetetlen szépségű m egn yilatkozása volt
az egyetem es nyom dászság tradíció
áp olásán ak, már csa k azért is, mert
ezen a napon az em lékez és vissza
varázsolta a múltat, azt az időt,
am ikor a m ozgatható betű m egterem tésén ek isteni szikrája lángralobbantotta a világot és világosságot, áld ó fén y t
árasztott az év sz áz ad o s sötétségben .
A karatlanul is G utenberg nagym esterünk
élete, nagy m űve: a kön yvn yom tatás
sz ö v ő d ö tt a m eghitt ünnepségbe, kom oly
és tiszteletet p aran csoló hangot lopva
b ele a vidám és ön feled ten ünneplő k ö 
zön ségbe.
D e a csen d es p oharazgatás nyomán
ham arosan kivirult ilyen kor a derű piros
virága és a kom oly m ondanivalót fe l
váltották a z o k a m eg em lék ezések, am e
ly ek a nagy felta lá ló m agán életéből m e
rítették tárgyu kat és am ely ek a kom oly,
elm élyülő tudóst m ásik old aláról mutat
ták be. L eg en d á k han gzottak el a jó k edélyű G utenberg Ján osról, a mulatós.

Július 2-a szomorú történelmi emlékké magasztosult a magyarság
életében. Ezen a ragyogó, verőfényes vasárnap délelőttön Budapest fölé
szabadultak az emberi lelkiismeretlenség szellemei, hogy irgalom és
válogatás nélkül ránkszórják a legszörnyűbb halál tüzes golyóit, mindent
elpusztító bombáit. A város lüktető életén, zöldfasoros utcáin, terein,
parkjain a halál gyilkos lehellete száguldott végig és nem kímélte sem
a palotákat, sem a dolgozó nép apró házait, kunyhóit. Nagy értékek,
komoly vagyonok mentek veszendőbe és ömlött a drága magyar vér a
kíméletlen pusztítás, a gyilkos rombolás nyomán.
Ez a pusztító vész, a mindent megsemmisíteni akaró rombolásnak
ezek a modern ördögei dúltak fel és semmisítettek meg mindent, amit az
emberi élet, a dolgos kéz munkája, verejtéke épített fel, alkotott meg
sokszor egy egész életen keresztül. így jutottak el a Nyugati pályaudvar
egyik csendes kis utcájába is, ahol a hatalmas bérházak egyikében talált
hajlékot 1. Gy. könyvnyomtatómester officinája is.
Az udvar belső része két találatot kapott és ezáltal a felső emelet
sorok rázuhantak a földszinti lakásokra, udvarra, folyosóra. A robbanás
hatalmas ereje falevél módjára tépte fel a kis nyomda udvari kijárati ajtaját
és orkán módjára sepert végig a berendezésen. A falak megrepedtek, a
vakolat lehullott, mindent ellepett a mészpor, a homok és a korom.
Ahogy betekintek a felszakított ajtón, a pusztulás megdöbbentő
képe tárul elém. Mintha egy láthatatlan kéz pillanat alatt összekeverte
volna varázskalapjában ezt a kis nyomdaműhelyt: betűk, festékdobozok,
gépek, megszámlálhatatlan mennyiségű papírlapok hevernek itt nagy őszszevisszaságban. Úgy néz ki a nyomda, mint egy ősidőktől ittmaradt cifra
szemétdomb, amelyhez a patinát a gépekre, dobozokra, szertehullott be
tűkre és szerszámokra rárakódott finom mészpor szolgáltatta volna.
A karzaton helyetfoglaló szedőterembe felmenni nem lehet, mert
félő, hogy leszakad. Első látásra azt hinné az ember, itt nincs is komoly
baj. Csak hosszabb megfigyelés után látni, hogy a regálisok és szekrények
kissé egymásra borultak, régi jóbarátok módjára szinte egymásra dőltek
ebben a részegítően rájukszakadó csendességben. Tragikomikusan hat,
ahogy egyik petit-szekrényben összekeverve egymás mellett fekszenek
valamelyik fiókszekrény címbetűi, mintha gondos kezek helymegtakarítási
okokból válogatták volna így össze őket.
Szomorú szívvel búcsúzunk Gutenberg rombadőlt kis templomától,
amelyben a munka dalát elhallgattatta a robbanás zaja, az összeomló
épületek hatalmas robaja. Úgy érezzük, hogy itt nemcsak egy ház, egy
kis nyomdaműhely omlott össze, hanem a nyugati civilizációba vetett
hitünk is, maga alá temetve a békés emberek lakhelyén kívül a kultúrát
és világosságot terjesztő ólombetű otthonát is.
Ezekben a megpróbáltatásteljes és súlyos napokban akaratlanul is
eszünkbe jut a veszélyközösség sokat vitatott gondolata, amely kérdésről
a közelmúltban oly sok szó esett. Az egymás megsegítésének szükségessége
talán sohasem volt annyira aktuális a magyar könyvnyomtatómesterek
körében, mint éppen most, amikor már egészen közel jutottunk iparunk
megsemmisítésének lehetőségéhez. A veszély perceiben tehát erősen össze
kell fogniok iparűzőinknek, hogy közös akarattal, közös segítséggel át
tudják vészelni azt az időt, amely a szebb, a boldogabb jövőbe vezet.
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A munkaviszony
egyes kérdéseinek szabályozása
Az évenkénti fizetéses szabadságra vonatkozó rendelkezések hatálya kiterjed
a vállalatában állandóan csupán egy vagy két alkalmazottat foglalkoztató kisiparos alkalmazottjára is. Rendelkezés alapján fizetéses szabadságot első ízben
annak az alkalmazottnak kell adni, aki az 1944. év folyamán bármikor egyévi
folytonos szolgálatot betöltött. A fizetéses szabadság legrövidebb 1937. évi január
hó 1. napjától eltelt szolgálati időt kell számításba venni.
A fizetéses szabadsághoz való igény előfeltételeként az 1937 : X X I. te.-ben
megszabott szolgálati idő folytonosságát nem érinti a munkának évenként leg
feljebb három hónapot meg nem haladó olyan megszakítása, amely betegség,
baleset vagy az alkalmazott személyén kívül álló körülmény folytán, valamint a
munkának hat hónapot meg nem haladó olyan megszakítása, amely az alkalmazott
nak katonai szolgálatra történt bevonulása folytán következett be, úgyszintén a
munkának tizennégy munkanapot meg nem haladó olyan megszakítása sem,
amelyre az alkalmazott az egyéni vagy családi életében felmerült egyéb körül
mény folytán önhibáján kívül kényszerült.
A munkaadó köteles alkalmazottjának illetékét szabadsága egész tartamára
megfizetni, mégpedig általában ugyanazt az illetményt, mint amit akkor kapott
volna az alkalmazót, ha a szabadság tartama alatt szokásos munkáját teljesítette
volna. A szabadság tartamára fizetendő járandóság kiszámítása szempontjából
illetményeken az alkalmazott törzsfizetését, bérét, lakáspénzét, valamint a jog
szabály, megállapodás, szokás vagy gyakorlat alapján járó fizetési, illetőleg bér
pótlék címén fizetett illetmények is, de a remuneráció és a hasonló, hosszabb
időközökben esedékes juttatások e rendelet szempontjából rendszeres pótlékként
számításba nem jönnek. Ha az alkalmazott illetményei a szabadság megkezdését
megelőző tizenkét hét alatt változók voltak, akkor az alkalmazott részére a sza
badság megkezdését megelőző tizenkét hétre kifizetett összes illetményeinek a
tizenkét hét egy-egy munkanapjára eső átlagösszegét kell a szabadság minden
egyes napjára megfizetni.
Ha azonban a szabadság megkezdését megelőző tizenkét hét alatt az alkal
mazott illetményei hatósági rendelkezés következtében emelkedtek, akkor a hatósági
rendelkezés hatálybalépésének napjától a szabadság megkezdéséig eltelt idő
szakra kifizetett összes illetményeinek az említett időszak egy-egy munkanapjára
eső átlagösszegét kell a szabadság minden egyes napjára megfizetni. Ha .pedig
az előbbi mondatban említett átlagösszegnél a szabadság megkezdését megelőző
tizenkét hét alapján számított átlagösszeg nagyobb, a szabadság minden napjára
a nagyobb átlagösszeget kell megfizetni.
A szabadságra járó illetmények kiszámításánál a természetben nyújtott
szolgáltatások értékét is számításba kell venni, ha a munkaadó azokat a szabadság
tartama alatt természetben nem tartja az alkalmazott rendelkezésére.
Ha a munkaadó az alkalmazottnak a szabadságidő tartamára járó illetmé
nyeket nem fizette ki a szabadság megkezdése előtt, úgy köteles azt a nála szokásos
bérfizetési napokon az ezekhez igazodó részletekben kifizetni és, ha az alkalmazott
nem abban a községben (városban) tölti szabadságát, ahol a munkahelye van, a
munkaadó az illetmények részleteit az említett esedékesség szerint postán köteles
az alkalmazott címére megküldeni.
Ha a fizetéses szabadságra igényt adó szolgálati év eltelte után, de még
a szabadság megadása előtt a szolgálati viszony megszűnik, a munkaadó köteles
a szabadság tartamára járó illetményeket az alkalmazottnak a szolgálati viszony
megszűnésekor azonnal kifizetni.
Ezt a rendelkezést az alkalmazott katonai szolgálatra bevonulása esetén
is alkalmazni kell, még ha ezzel a szolgálati viszonya nem is szűnik meg.
Az előző bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, ha a
szolgálati viszonyt a munkaadó azonnali hatályú felbontásra jogosító olyan ok
alapján szünteti meg, amelyért az alkalmazott felelős.
E z a rendelet 1944. évi június 24. napján lépett hatályba.
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fia ta l legényről, ak i bizony szerette a
társaságot, a bort, no meg szép lányokat.
A p ró kis történ eteket hallhattunk arról,
hogy kom oly m u n kálkodása során is mi
lyen m élyen benne élt a tréfa és a humor
iránti érzék. G y akran szip orkáztatta öt
letes elgondolásait, elm és m egjegyzéseit,
am ely ek n ek néha több volt a fu llánkja,
mint a méze.
Talán innen van az, hogy a sors kü lö
n ös k eg y e a kom oly és szent hivatással
együtt istenáldotta term észetét is átplán
tálta a kései u tód okba, ak ik b en a m óka
és humor iránti érz ék máig is eleven e r ő 
vel él.
S zép ek , k e d v esek , eg y b efo rrasztó ere 
jű ek v oltak e z ek a minden eszten d ő jú
niusában m egism étlődő Ján os-ün nepély ek, azért fe k s z e n e k olyan k ö z e l szí
vünkhöz. G utenberg Ján os em lékén ek
ez az év század os tisztelete és m egünnep
lése nem csak egyedü lálló jelenség vala
mennyi ipari fo g la lk o z á s között, d e k é t
ségtelen jele annak is, hogy a n yom dá
szat világhírn evén ek ő rakta le alapjait.
H a ezidén G utenberg tem plom aiban
nem jelen h ettek meg a m ozgatható betű k
h álaad ó istentiszteletét jelen tő Ján osü n n epély-plakátok, lelkű nkben annál
m ély ebb ről tört utat a hála, az elism erés,
az őszinte sz eretet érzete nagy m este
rünk em léke iránt. H isszük azonban,
hogy jö v ő eszten d őre a m agyar kön y v 
n y om tatóm esterekkel együtt a világ va
lamennyi kön y v n y om tatója egyform án
h ód olh at m ajd nagy-nagy tan ítóm esteré
nek: G utenberg Ján osn ak.
Z . Gy.

Rendelet a zsidók
üzlethelyiségeinek
hasznosításáról
A m. kir. minisztérium a honvédelemről
szóló rendelet felhatalmazása alapján a kö
vetkezőket rendeli:
1.
§. (1) Ha nemzsidó iparos (kereskedő)
üzlet- vagy
üzemhelyisége
légitámadás
okozta megrongálás miatt használhatatlanná
vált, vagy ha az iparos (kereskedő) régi
üzlethelyiségében iparát (kereskedését) azért
nem tudja folytatni, mert az üzlethelyiség a
zsidóknak lakóhelyül kijelölt területen van,
az elsőfokú iparhatóság az iparos (keres
kedő) részére üzlethelyiséget vehet igénybe
azok közül az üzlethelyiségek közül, amelye
ket a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter rendelete értelmében be kellett zárni.
(2)
Erre a célra az iparhatóság olyan
üzlethelyiséget vehet igénybe, amely üres,
vagy amelyben lévő áru- és anyagkészletet,
valamint a berendezési és felszerelési tárgya
kat más megfelelő helyiségbe lehet szállítani
és ott lezárni; igénybe lehet venni továbbá
az üzlethelyiségeknek egy részét is abban az
esetben, ha az üzlethelyiségnek igénybe nem
vett részében az üzlethelyiségben volt árués anyagkészletet, valamint berendezési és
felszerelési tárgyakat az üzlethelyiség elkülö
níthető más részében megfelelően el lehet
helyezni és lezárni. Ha az iparhatóság áru
vagy anyagkészlet, valamint berendezési
vagy felszerelési tárgy elszállítását rendeli el,
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az elszállított tárgyakról leltárt kell készíteni,
amelynek egy példányát az illetékes pénzügyigazgatóságnak kell elküldeni.
(3) Az üzlethelyiség igénybevételénél
irányadó szempont, hogy az igénylő olyan
üzlethelyiséget kapjon, amely a korábbi üz
lethelyiség méreteinek és jellegének megfelel
és lehetőleg azonos üzletág céljaira szolgált.
(4) Ha ugyanarra az üzlethelyiségre töb
ben jelentenek be igényt, a jelen § (3) bekez
désében, továbbá a 3. §. (2) bekezdésében
megállapított irányelvek megfelelő alkalma
zásával kell az üzlethelyiséget igénybe venni.
2. §. Üzlethelyiségre az 1. §. alapján nem
tarthat igényt, akinek ugyanazon várc-s (köz
ség) területén több üzlethelyisége és ezek
között legalább egy olyan üzlethelyisége van,
amely nem vonható az 1. §. (1) bekezdésé
ben foglalt rendelkezés alá.
3. §. Ha a 1. §-ban meghatározott jelent
kező nincsen, az iparhatóság ipar (kereske
dés) folytatása céljából igénybevehet az 1. §.
hatálya alá eső olyan üzlethelyiséget, amely
üres, vagy amelyben áru- vagy anyagkész
let nincsen és az üzlethelyiségben lévő be
rendezési, továbbá felszerelési tárgyakat az
üzlethelyiséghez tartozó vagy más alkalmas
helyiségbe lehet szállítani és elzárni; igénybe
lehet venni továbbá az olyan üzlethelyiséget
is, amelyre vonatkozó bérleti szerződés a
zsidók ipari (kereskedelmi) tevékenységének
korlátozására vonatkozó valamely jogsza
bályban foglalt rendelkezés következtében
megszűnt. Ha az iparhatóság berendezési
v agy felszerelési tárgy elszállítását rendeli el,
az elszállított tárgyakról leltárt kell készíteni,
amelynek egy példányát az illetékes pénz
ügyigazgatóságnak kell elküldeni.
(2) Az (1) bekezdés alapján elsősorban
olyan személy javára kell üzlethelyiséget
igénybevenni, akinek iparjogosítványa már
van és eddigi ipari (kereskedelmi) tevékeny
ségével bizonyságot tett szakmai megbízható
ságáról. Figyelembe kell venni továbbá a
közszükséglet megfelelő kielégítésének bizto
sítását, valamint azt, hogy a lehetőséghez
képest az új bérlő ugyanolyan ipart (keres
kedést) űzzön mint elődje, úgyszintén azt is,
hogy az arra érdemes iparosok (kereskedők)
forgalmasabb helyen jussanak üzlethelyiség
hez. Egyébként egyenlő jogosítottak közül
előnyt kell biztosítani a harctéri szolgálatot
teljesítőnek, a hadigondozottnak, a családos
nak, a családosok közül előnyben kell része
síteni azt, akinek nagyobb családja van.
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Egyöntetű egyengetés
Ezen a címen a svájci gépmester- és tömöntőszövetség központi vezetősége
(Zürich W , Imfeldstrasse 88) számos ábrával kísért, nagyon alaposan és gondo
san elkészített füzetet adott ki. Ezzel a füzettel, amely a különböző borítási és
egyengetési anyagok ismertetését is tartalmazza, olyan útmutatást kapnak a svájci
ifjú gépmesterek és nyomók, hogy a különféle nyomóformák elkészitésénél a régi
tapasztalatok alapján egységesen járhatnak el. Az egyöntetű egyengetésen azt
az eljárást kell érteni, amely a különböző módoknál alapelvként érvényes és
általánosságban alkalmazható. N agyjában alig különböznek a nálunk használatos
módszerek a füzetben ajánlott felépítésére, a nyomóhengerborítás összeállítása, a
gyors- és tégelysajtó egyengetésére nézve a werk-, akcidencia-, lemez, illusztrációs
és többszínnyomásos munkáknál. De vannak benne új eljárások is. Ilyen például,
hogy borítási anyagnak a cellulózét ajánlja. A füzet értéke abban rejlik, hogy
érdekes összehasonlításokra ad lehetőséget a német (és így a mi) és a svájci
munkamódszerek között. A svájci nyomdaipar teljesítményei tudvalévőén olyan
elsőrangúak, hogy a svájci nyomtatástechnikába való bepillantás csak hasznos
lehet.
Az alábbiakban a füzetnek egy rövid fejezetét vesszük át, amely a tégely
nyomósajtókon való speciális munkákkal foglalkozik:
Perforálás. Anyagnak a perforáláshoz acélléniát használnak, de ezeknek
valamivel alacsonyabbaknak kell lenniök a betűmagasságnál. Ha nem alacsonyab
bak, egyidejű perforálás és nyomás esetén összevágják a hengereket. A perforáló
léniákat gondosan kell egalizálni. Ha a léniák egyenletesen nyomtatnak, üresen
kell átengedni a borításon. Hogy a borításba való bevágódást elkerüljük, és a
perforáló-léniáknak a szükséges nyomást megadjuk, azokat közvetlenül a borításon
2— 3 tizedmilliméter vastagon celluloid-szalagokkal alá kell rakni. A szalagokat
vízüveggel vagy acetonnal kell odaragasztani. A rendkívül engedékeny celluloid
kifogástalan perforációt eredményez és nagymennyiségű nyomást bír el.
Stancolás és rovátkolás. Azok a formák, amelyek stancolás és rovátkolás
(villezés) céljára állíthatók össze, vagy egész formaként szerezhetők be. Utóbbiak
falemezbe vannak beleeresztve. A tégelyre biplaszttal 0.8— 1 milliméter vastag
celluloidlapot ragasztunk. De rézlemez is ráerősíthető nagy sarokcsavarral, ami
nek az az előnye, hogy a tégely és rézlap között egyengetni lehet. A forma
mögötti egyengetésnél nagyobb példányszám esetén az egyengetést szét kell vágni.
Az egyengetést mérsékelt nyomásfeszítéssel kell végezni az árnyékolás irányában.
A stancoló-léniáknak nem szabad olyan erősen nyomniok, hogy belevágódjanak
a celluloid- vagy rézlemezbe, mert akkor a stancoló léniák eltompulnak. Ha a
stancolással egyidejűen rovátkolnak is, a rovátkolás részére particát kell készíteni.
Ezt a következőképpen készítik: A rovátkoló-léniák mindkét oldalán kartont
ragasztunk a rézlemezre. A kartont behajtjuk a végükön. Ezáltal keskeny csatorna
képződik, amelybe a rovátkoló-lénia a papirost vagy kartont keresztülnyomja.
A karton helyes vastagságát és a csatorna szükséges szélességét előbb egy lénián
kell kipróbálni. Az illesztéket közvetlenül a celluloidlapra vagy a rézlemezre kell
ragasztani.
Sajtónyomás (prégelés, domborítás). Borításként egyenletes vastagságú
sajtószilánkkartont (press-spannkartont) használunk, amelyet bipéaszttal a nyomó
tégelyre ragasztunk. Hogy a karton egyenletes simaságú tapadását elérjük, egy
betűmagas zárófát zárunk és a tégelyt nyomásra forgatjuk. A patricák készítésé
hez iszapkrétát, párizsi gipszet, pecsétviaszt, guttaperchát vagy Viktória-prégelőport használhatunk. A két elsőnek említett anyagot víz hozzátevésével tészta
szerűvé formáljuk. Ezeknek a patricáknak a száradása meglehetősen sokáig tart.
Pecsétviaszt és guttaperchát melegítéssel puhítunk meg és ez csakhamar meg-

4. §. A bérbeadó, illetőleg a tulajdonos és
a kijelölt iparos (kereskedő) közötti jog
viszony tekintetében a bérletre fennálló jog
szabályok irányadók. A kijelölt iparos (ke
reskedő) a bérbeadónak a korábbi bérlő által
fizetett bérösszeget köteles fizetni attól a
naptól kezdve, amely napon az üzlethelyisé
get elfoglalta. Az üzlethelyiség egy részének
igénybevétele esetében, továbbá ha a ko
rábbi bérlő bért nem fizetett, avagy valami
lyen oknál fogva (rokoni kapcsolat, stb.) a
helyben szokásos bérnél kevesebb bért fize
tett, valamint ha az üzlethelyiséget lakással
együtt bérelte és a bérösszegnek az üzlethelyiségre eső része nem volt külön megálla
pítva, az üzlethelyiség bérét az iparhatóság
állapítja meg. A bér összegét az üzlethelyiség
egy részének igénybevétele esetében az
igénybevett üzlethelyiség és az igénybe nem
vett üzlethelyiségek közötti aránynak meg
felelő, egyéb esetben pedig olyan összegben
kell megállapítani, amilyen összeget a kérdé
ses városban (községben, kerületben) ha
sonló üzlethelyiség bérletéért fizetnek.
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keményedik, megszárad. A Viktória-prégelőport spiritusszal péppé keverjük,
azután egy darab postapapirosra kenjük és égetjük. E zt a pasztát a papirossal
fölfelé a tégelyre helyezzük. A pecsétviasz és a Viktória-prégelőpor használata
esetén a formát a patrica készítésekor fölmelegítjük. A borításra erős levonatot
készítünk a prégelőlemezről. E zt a lenyomatot egy tésztaréteggel kenjük át,
amelynek vastagsága a prégelőlap mélysége szerint 0.5— 1 milliméter. A tésztaréteg fölé egy terpentinolajjal átitatott selyempapirost teszünk és a prést erős
nyomásban keresztülhajtjuk. E z az első nyomás adja csak meg a prégelés alap
nyomatát. A tésztaréteg ismételt fölkenése, selyempapiros föltevése, terpentin
olajjal való átkenése és sajtolása minden részletükben alakítja ki a prégelőforma
finomságait. A széleken kinyomódó tésztafölösleget gondosan eltávolítjuk. A
patricát átragasztott selyempapirossal védjük meg. Az illesztőket a szokásos
módon helyezzük el. A prégelést csak a patrica teljes megszáradása után
kezdjük meg.

Az iparügyi miniszter a kisiparosságról
Az Ipartestületek Országos Központja nevében N agy Antal felsőházi tag
vezetésével, dr. Kovalóczi Rezső és dr. Szeghalmi László IP O K igazgatók tisztelgő
látogatást tettek Szász Lajos dr. iparügyi miniszternél és Vasvári Lajos iparügyi
államtitkárnál. Ú gy a miniszter, mint az államtitkár teljes megértéssel fogadták
az IP O K előterjesztéseit és hangsúlyozták, hogy az iparügyi kormányzat biztosí
tani kívánja a kisipari üzemeknek minél fokozottabb bevonását a haditermelésbe,
melynek decentralizációja nem csupán iparpolitikai szempontból fontos, hanem
honvédelmi jelentőséggel is bír. A kézmüvesiparosok gazdasági önállóságának
fenntartása fontos nemzetpolitikai érdek. Az egész magyar kézmüvesipar meg
nyugvással fogadja ezeket a kijelentéseket.
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5. §. Az iparhatóságnak az üzlethelyiség
igénybevételére vonatkozó véghatározata el
len jogorvoslatnak nincs helye. Az új bérlő
kijelölését azonban az illetékes miniszter felül
vizsgálhatja és a bérlő kijelölése tárgyában
hozott véghatározat megváltoztatásával más
bérlőt jelölhet ki.
6. §. A jelen rendelet hatálya alá eső üz
lethelyiséget elsőízben csak az iparhatóság
engedélyével szabad bérbeadni. Ha az ipar
hatóság a kérvény benyújtásának napjától
számított tizenöt nap alatt az érdekeltet a
kérelem elutasításáról nem értesíti, az enge
délyt megadottnak kell tekinteni. Az ipar
hatóság engedélye nélkül kötött bérleti szer
ződés semmis és az üzlethelyiség igénybe
vételét nem akadályozza.
8. §. E z a rendelet június hó 10. napján
lépett hatályba.

fyóm&akác&óultakttak
Eddigi gyűjtésűnk ........................ 9.265.50 P
Pátria-nyomda személyzete
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A nehéz testi munkások jegyzékének
módosítása és kiegészítése
A nehéz testi munkásoknak a 3900/1943. M. E . számú rendelet függelékében
foglalt felsorolása a jelen rendelet függeléke szerint módosul, illetőleg egészül ki.
Ehhez képest az élelmiszerellátás szempontjából nehéz testi munkásoknak azokat
a munkásokat kell tekinteni, akiket a jelen rendelet függeléke felsorol.
Ez a rendelet az 1944. évi július hó 1. napján lépett hatályba.
A nehéz testi munkások felsorolása. I. Általában. 1. Teherhordó, szállítóés rakodómunkások, ideértve a nehéz tárgyakat testi erővel az üzemen belül hcrdo.
szállító és rakodó munkásokat is.
III. Ipar. A) Általában. 8. Kézierővel dolgozó kazánfűtők és kazántisztítók.
9. Mindennemű kemencemunkások. 10. Gázgenerátoroknál dolgozó munkások.
11. Klórral klórszulfonsavval, technikai gázokkal (oxigén és hidrogén kivételével),
kénnel, kénsavval, salétromsavval, lúgokkal, szalmiákszesszel, ólommal és nikotin
nal dolgozó munkások. 12. Megmunkáló gépet nehéz darabokkal testi erővel
kiszolgáló munkások, ha a nehéz darabokkal kiszolgálás hosszabb megszakítás
nélkül történik.
}) Papirosipar. (X II.) 45. Fahántolók, facsiszolók. 46. Kőérdesítők.
L) Vegyészeti ipar. (X IV .) 54. Füstnélküli lőpor gyártásánál nitroglicerinnel dolgozó munkások. 55. Robbanószer- és lőszergyári munkások. 56. Ólomés horganyfestékgyári munkások. 57. Zúzó- és őrlőmunkások. 58. Izzón folyó
elektrolizisnél (alumínium) alkalmazott munkások. 59. Gázgyári retortáknál alkal
mazott munkások.
N ) Sokszorosító- és műipar. (X V I.) 70. Nyomdai gépmesterek. 71. Betűés tömöntők. 72. Kézi- és gépszedők.

Hírek
„Aki a könyvnyomtatást [eltalálta ' címen
Ziegler Gyula, testületünk h. jegyzője július
10-én, hétfőn 15.45-kor fenti címen felolva
sást tartott a rádióban, Budapest í. hullám
hosszán.
A sajtóügyek m. kir. kormánybiztosa a
Budapesti Közlöny június 25-től július 5-ig
a következő nyomdavállalatok részére adott
működési engedélyt:
Radó Jenő és Gyula nyomdának (vállalati
vezető: vitéz Litvay Frigyes) július 31-ig,
Merkantil-nyomdának (vállalati vezető: Rajcsányi [Trifán] Elemér visszavonásig. O ffi
cina kft. nyomdavállalatnak (vállalati vezető:
Angermayer Károly) visszavonásig, Merkurnyomdának (vállalati vezető: Bagits N án
dor) július 15-ig és Schulcz Ignác és Fia
nyomdának (vállalati vezető: Koperniczky
Kornél) augusztus 10-ig.
★
Budapest székesfőváros rendőrfőkapitánya
a termelési folytonosságnak és ezzel kapcso
latban a féltétien munkafegyelem biztosítása
érdekében felhívással fordult a közérdekű
munkahelyen
dolgozó munkavállalókhoz,
hogy teljes odaadással folytassák munkáju
kat, munkahelyüket ne hagyják el, mert
amennyiben ezt megtennék, úgy munkahe
lyükre vissza fogja vezettetni. Azok ellen
pedig, akik a vállalt munkájuk végzését meg
tagadják, azt szándékosan hanyagul teljesítik,
közérdekű és halaszthatatlan munka vállalá
sát alapos ok nélkül megtagadják, vagy meg
rögzött munkakerülők, a honvédelmi tör
vénybe ütköző bűntett miatt bűnvádi eljárást
indít s ezenfelül rendőrhatósági őrizet alá
helyezi.
S zerkesztésért és kiadásért felelő s:
dr. V á ra d i O lá h L á sz ló .
K ia d ja a Budapesti S okszorosítók Ipartestü lete, Budapest
T e le fo n : 114-907, 115-957.
T ip o g rá fia i M űintézet ( F .: M aretich J .) Bátho ry-u . J8 .
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