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E m l é k e z t e t i
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

■ Október 20-ig be kell küldeni az október 15-én 
érvényben volt .árlapokat az Árellenőr/.és Országos Kor
mánybiztosához.

Október 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségbein 
levő kávéházak vigalmi adója.

Október 24-én, csütörtökön, d. ii. 1 órakor előljárósági 
ülés az ipartestület tanácstermében.

Október 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó.

,  November 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér első 
részlete,

. November 5-ig tartoznak bejelenteni a székest' > 'árosi 
m kir. Pénzügyigazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok. 
akiknek 11)39, évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
vágj' részben megvan.

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

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEKSARNOK R. T.

Tdefon: 228-458. Sürgönyeim : Köztej.
----------- ■» -----------

TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet léri kioszk
V. Berlini tér 9.
VI. Teréz krt. 32,
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Károly Király ut 3/c. 
PtinkösH fürdő

Budapest, lf i i . ,  JláUáczí ut
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November 10-ig tartoznak az odóközösség tagjai megfi
zetni november havi forgalmi és fényttzési adóátalányukat.

November 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Minden hétfő, kedd, péntek, hústalan nap, szerdán 
borjúhús nem szolgálható fel.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar
testület irodájában.

A Budapesti Kávésok Ipartestüietének elöljáró
sága folyó évi október 24-én (csütörtökön) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1940. október 15. {
Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző elnök"

Áremelkedések és áremelések
A legutóbbi minisztertanács elhatározta az ipari munká

sok és alkalmazottak bérének emelését és tervbe vette a kis
fizetésű magánalkalmazottak, tisztviselők fizetésének emelé
sét Is. Bármily örvendetes is általános emberi és gazdasági 
szempontból a kisemberekről vtaló szociális gondoskodás, 
nem hallgathatjuk el ama aggodalmunkat, hogy ez számos 
olyan cikk áremelkedését fogja maga után vonni, melyek ipa
runkat a legközvetlenebbül érintik és az árubeszerzés eddig is 
szinte emberfeletti nehézségeit számunkra még súlyosabbakká 
teszi.

Ha hozzávesszük a sertéshús, a zslrárak most kormány
jóváhagyással történt emelését és a szezoncikkeknek állandó

350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
„KÖZPON TI néven 

a kiváló mirtos-gü ismert 
PA SZTŐ R Ö ZÖ TT kanna 
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Salgó gözmosógyár
és fehérnemükölcsönzö

A. legmodernebb berendezés. Mosás lágyitolt vízben 
s VI , Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás

Olfcsó árok T»l*fv>n: f1é*2M

magas árait, a beharangozott tejdrágulást. a tojás emelkedő 
árait ás meggondoljuk, hogy a mi kezünk meg van kötve, 
hogy mi az áremelkedést nem háríthatjuk át senkire áreme
léssel, mert az 1939. augusztus 26-iki rögzített árakhoz va
gyunk kötve, úgy n kormány szociális gondoskodását hirdető 
bér- és fizetés emelése, áremelési engedélyei felett- önkénte
lenül is az az aggodalmunk merül fel: mi lesz velünk?

A vendéglátó ipar nem csekély tényezője a magyar köz
gazdaságnak és Jelentős tétel az adójövedelem szempontjából j 
is. Ha az állandó áremelkedések folyamatából bennünket to
vábbra is kikapcsolnak, természetszerűleg meg kell szűnnie 
közgazdasági jelentőségünknek Is. Ez ]>edig nem kívánatos, 
sem közgazdasági, sem adópolitikai szempontból s ezért re
méljük, hogy az illetékes tényezők a szociális gondoskodást a 
vendéglátóipart űzőkre is kiterjesztik.

A hústalan napok újabb 
szabályozása

A in. klr. minisztérium 6820—1940. szám alatt rendele
tét adott ki a hústalan napok tartásának újabb szabályozása 
tárgyában. ..,

A rendelet értelmében hétfőn, kedden és pénteken húst 
husnemiit- szerdán pedig borjúhúst és borjuhusneiniit nyers, 
elkészített, vagy bármely módon tartósított (konzervált) ál
lapotban a fogyasztók részére árusítani, vagy forgalomba- 
liozni tilos.

Hétfőn, kedden és pénteken nem kell hústalan napot tar
tani, ha az említett napok Gergely-naptár szerinti, vagy nem
zeti ünnepre esnek.

Abban a községben (városban), ahol az országos- vagy 
hetivásár, a vágj- búcsú hétfőre, keddre vagy péntekre esik, 
a főszolgabíró (polgármester) a hústalan napot közérdekből 
a hét másik köznapjára helyezheti át.

Légfűtések 
iK á I y h ó k 
Légoltalm i 
re d ő n y ö k

|

P iischkii és Társa
V, Mária Valéria ucca 10.
Ttlafon  182-041. A lapítási év 1886.

A husárusltási tilalom nonn vonatkozik a juh- és lóhusra, 
a lóhuskészitinén.vekre. a csirkére, a pulykára- a gyöngy- 
tyukra, a házinyul húsára, a halra, a zsírra, a hajra, a 
szalonnára, a tepertőre, a sertésfejre, a sertéUlábra, a főtt 
íonkára, akár felszeletelt- akár egész állapotban, a hurkára, 
a disznósajtra, végül a belső részekre (ínyelv, tüdő, szív , 
vese, velő, mirigy, pacal, máj, vér.)

A húsra és husnemiidkre vonatkozó általános korlátozó 
rendelkezések kiterjednek a vadhúsra, valamint a liba- és ka. 
csamájrn Is.

A földművelésügyi miniszter a közélelinezés biztosítása ér
dekében a hústalan napok száma, Illetőleg kijelölése- továb
bá a kivételeik tekintetében a rendelettől eltérően rendelkez
hetik, a hústalan napokat egyes esetekben felfüggesztheti, vé
gül bizonyos fajtájú , korú és nemű állatokra, akár az ország 
egész területére, akár annak egyes részeire vágási tilalmat 
rendelhet el.

Az általános kereseti aoló 
pótlékolása

A ni. klr, pénztlgymln. 137.500— 1940. V II: szám alatt 
kelt rendeletében az általános kereseti adó alanyai által fize. 
tendö kincstári pótlékról rendelkezik. Azok «z adózók, akik
nek jövedelme általános kereseti adó alá tartozik, az adó
alapul vett Úszta jövedelem után az államkincstár javára 1 
százalék pótlékot kötelesek fizetni. Minthogy az iparban 
a kereseti adó a kereseti adóalap 5 százalékában van meg- 
állapítva, nz adópóllék tehát az általános kereseti adó 20 
százalékával egyenértékű. Az államkincstár javára fizetendő 
pótlékokról az adózót az ndófelügyolőség 1940. október vó- 
gcig kötelek értesíteni. Az értesítés elmaradása, azonban az 
adózó fizetési kötelezettségét nem érinti. Az általános keresel! 
adó alapjába,ti- illetőleg az adóösszegben beállott minden vál
tozást az államkincstárnak járó pótléknál is figyelembe k*ll 
venni. Az államkincstár részére fizetendő kincstári pótlék 
jogossága és mérve ellen Intézett fellebbezéssel együtt és egy
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beadványban lehet jogorvoslattal élni. Ha azonban a pótlék 
összege' nyilvánvalóan téveson számíttatott ki, az adózó köz
vetlenül az adóf eltlgy előségtől kérheti a pótlók helyesbítését

________________. , i ’

A fővárosban forgalomba kerülő 
élelmiszereknek több mint 15 

százaléka kifogásolható
A fővaros vegyészeti és .élelmiszervizsgáló intézete 

augusztusi nmokássagát Ismertető jelentés most készült el.
A jelentésből kiderül. hogy a Budapesten forgalomba 

kerülő' különféle élelmiszerek minősége tovább romlott, Mig 
az intézet közelmúltban megjelent jelentései szerint a főváros
ban fogyasztásra kerülő élelmiszereknek mintegy 10%-a el
len emelhető kifogás, ez a szám augusztusban több mint 15 
Százalékra szökött fel. A múlt hónapban az élelmiszervizs
gáló imézrit ,1241 tejmintát vizsgált felül, ebből a kifogásolt 
minták száma 181 volt, a megvizsgált 150 különféle tejter
mékből 20 volt kifogásolható, a 28 zsiradék mintából 3. a 
megvizsgált liszt, kenyér és tésztanenniekböl 10, a 84 hentes
áru mintából 8, a 20 édesipari termék mintából 4, a 13 sze
szesital mintából 4, a beérkezett 79 fiiszermintából 60, az 
egyéb élelmiszereik mintáiból 46. és a különféle használati 
cikkekből 29, Az intézet a mull hónapban összesen* 2271 élel- 
miszermintát vizsgált meg, ebből 367 ellen emelt kifo
gást. A rendkívüli háborús helyzet miatt a fűszerfélék beho
zatala akadályokba ütközik, s ezt a lelkiismeretlen vállalko
zók kihasználják, s rengeteg hamisított fűszerfélét hoznak 
forgalomba, ezt az előbb ismertetett adatok bizonyítják leg
inkább.

Szendy Károly polgármester az élelmiszerhamteitások 
megakadályozására utasította a tisztiorvosokat, hogy a jövő
ben még Joliban szigorítsák meg az élelmezésegészségügyi el
lenőrzést. A polgármester intézkedésére a kerületi tisztiorvo
sok a múlt hónapban 161 élelmiszerelőállitó.üzemet, .373 pia
cot és élelmiszerüzletét, 509 ételt és italt kiszolgáltató űző
met, 12 tejüzeme, 141 tejüzletet, 29 szikvizflzemet,, 24 ma
gánkórházat és magángyógyintézetet, 39 gyógyszertárat és 9 
fürdőt, uszodát és strandfürdőt vizsgáltak meg és sok eset-

Victória dessert
különlegességek húsz illéres eladása lég- 
jobb minőséaben ízléses adjusztálásokban, 
Kérjen árajánlatot Victória csokoládégyér- 

Budapest,XIII. Fóthi-ut 34. Telefon: 292-554.
H u u o n & téves cég!

ben tótiek feljelentést, 
augusztusban 499 volt

, Az iparegészségügyi eljárások száma

1H 1 1I 1R

ui

Elől,járósági ülés.
Ipartestületünk elöljárósága szokásos, október havi. ülé

sét f, hó 24.én (csütörtök) d.n. 1 órakor tartja. Tekintettelar. 
rn> hogy számos nagyfontosságu iparunkat érdeklő kérdés 
merült fel az utolsó előljárósági ülés óta, kérjük az elöljá
róság tagjait, hogy lehetőleg teljes számban megjelelni szí
veskedjenek.
Munkabérek emelése.

Az ipari munkások és alkalmazottak munkabéromelésé- 
ről .nemcsak a napisajtó irt, azt gróf .Teleki Pál miniszterel
nök az országgyűlés színe előtt i.s bejelentette, A hivatalos 
lap f. évi október 13-iki számában jelent meg a rendelet, 
melynek részleteiről kartársainkat azonnal körlevélben fog. 
juk tájékoztatni,
A zsirkiosztás uj rendje.

A m, kir, földművelésügyi minisztérium a vendéglátó 
ipari üzemek fennakadás nélküli zsirellátása megkönnyíté
sére nagyobb mennyiségű zsírt bocsát rendelkezésre. A szét
osztás, illetve! a zsirvásárlásl igazolványok beváltása mód
járól körlevélben tájékoztattuk kartársainkat, melyre, újból 
felhívjuk figyelmüket.
Az ebtartási szabályrendelet szigorít betartása. ,

A m, kir. államrendőrség főkapitánysága a beérkezett jelen
tések és panaszok alapján az ebtartási szabályrendeletnek a

és egészséges táplálkozásnak egyik  
nagy előhaicosa volt. Ő adta nekünk 
a  kiváló és egészséges n ép k áv ét, a  
Kndjipmalátafóvé-t. Minden egyes cso
m ag iránta való nagyrabecsülésből, 
az  ő k é p m á sá t és a iá ú á sá t risolL

<* f!t
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Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
nyilvános helyiségekre vonatkozó rendelkezéseinek megtartá
sát az eddiginél szigorúbban fogja ellenőrizni és kívánatos
nak tartja, hogy a helyiségekben, jól látható helyekéin a 
szabályrendelet rendelkezéseit tartalmazó flgyelinezetető táb
lái; helyeztessenek el, JEribl kartársainkat körlevélben már 
részlettben tájékoztattuk, most újból felhívjuk a. figyelmü
ket arra, hogy a vontakozó figyelmeztető táblák, — melyek 
a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete hivatalos kiad
ványai. — testületünk irodájában darabonként . 80 filléres 
árban beszerezhetők.
Tanonctartó főnökök figyelmébe!

Szakiskolául; igazgatója jelentéséből kitűnik, hogy a ta- 
noncok késése túlságos nagy méreteket öltött. Felkérjük te
hát tanonctartó kartársainkat, hogy az iskolalátogatást napok 
előestéjén tanoncaikat esti 10 órán túl ne vegyék igénybe és 
egyébként tartsák magukat szigorúan a törvénynek a tanonu 
cokra vonatkozó előírásaihoz,
40 százalékkal emelkedett a múlt évben a sörfogyasztás,

A söripar helyzete a múlt évben kedvezőbben alakult, 
mért a fogyasztás kb, 40 százalékkal emelkedett. A fejen
kénti átlagos évi sörfogyasztás 4.15 liter volt, az előző év
ben 3,18 liter, 1927-ben 8.15 liter,. 1913-ban 15.63 liter, ösz- 
szehasonlitásul megjegyezzük, hogy a fejenkénti évi sörfo
gyasztás Németországban 70, Belgiumban 170, Angliában és 
Svájcban 50 liter, sőt még a nagy bortermelő Franciaország
ban Is kb. 35 liter.
Valódi gyümölcspálinka.

A gyümölcspálinkák körül tudvalévőiéig sok visszaélés 
történt* amelyeknek azonban most véget vet az a rendelet- 
tervezet. melyet a földművelésügyi miniszter a gyümölcspálin
kák minőségének megjavítására és jó  hírnevének melgvédésére 
készített. Eszerint a jövőben csak azokat a gyümölcsléi ké
szült pállnkaféléket ismerik el valódi gyümölcspálinkának, 
melyek felelősség mellett „valódi” megjelöléssel vannak el
látva.
Jó  termés — emelkedő gyümölcsfogyasztás,

A tavalyi bőséges gyümölcstermés a főváros területén Is 
erősen növelte a gyümölcsofogyasztást, annyira, hogy a mult- 
évi fogyasztás 490.000 mázsára nőtt s Így egy személyre mint.

jC i n d c  U ü t í t y é f í ' p e l
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dca&elc Tuenc oUt. gí\ti^z*nícHÖk gép- 
ty y á c a  U ü t í í f á w U á f y a :

B u d a p e s t ,  Vili, Baross-u. 75. 
Telefon: 349—617.

Schillinger Unna ûdapes'Vl. kér
Telefon 121-385. Vörésmarthy-utca 47b
Aj ország legrégibb modernül berendezed gözmosodája

V en d ég lő i L V > v ' h y : \
szakszerű javítása és cserélése jótállással- 
T ű z h e l y  s z á n  a t ó r i u m  Karpfenslein u 31,

egy 45 kiló gyümölcsfogyasztás esett. Ez sóim túlságosan sok 
ugyan, hiszen még heti egy kilónak sem felel meg, az előző 
évek fogyasztási arányaival szemben, de mégis komoly hala
dást jelent. Az idén azonban a gyönge termés és magas árak 
miatt valószínűen ismét kisebb lesz Budapesten a gyümölcs
fogyasztás.
A főváros burgouyafogyasztása.

Budapest egész területén a burgonyafogyasztás tavaly, 
illetve az 1938—39,-ik gazdasági évben 945.000 mázsát tett, 
egy főre tehát csaknem ogy teljes mázsa burgonya esett. Az 
Idei bőséges burgonyatermés következtében a fogyasztás elő
reláthatóan emelkedni fog,
Rizssziikségletünket Olaszország fedezi,

A fővárosban az utóbbi időben egyes helyeken rizshiány 
tapasztalható. Átmeneti jelenség el?!, mert —  mint értesülünk 
— október folyamán jelentős mennyiségű olasz rizs érkezik 
Magyarországra. Az olasz rizstermés kedvező, úgy hogy a 
szállításokban nem lesz fennakadás, A szállításig eltelő idő
szakra a magyarországi készletek elegendők- úgyhogy nem 
lesz súlyosabb fennakadás az ellátásban. Egyébként legköze
lebb magyar szakdelegátusok utaznak ki Olaszországba és 
megtárgyalják az uj termésből származó rizs behozatalának 
kérdését,
A mesterlevelet az iparigazolvány kiadásakor vissza kell 

adni az iparosnak,
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaráihoz érdekeltek 

részéről számos panasz érkezett amiatt, hogy az iparigazol
vány elnyeréséért benyújtott folyamodványokhoz mellékelt 
mesterlevelet az iparigazolvány kiadása után az iparhatóság 
több esetben visszatartotta az Íratok között. A kamara a 
panaszokra azt válaszolta, hogy a mesterleveleit az Ipariga- 
zcivány kiadásával egyidejűleg vissza kell adni a folyamo 
dónak,
A tanoncidő felemelése.

Ebben az ügyben mozgalmat Indított az IPOK. Az Indo
kolás rámutat arra, hogy a tíinonckcpzésnél az Ipariskolai 
tanítás heti 9 órát, a leventekiképzés pedig heti 4 órát vetsz 
el a gyakorlati Iparosképzéstől. A javaslatot az eddigi fóru
mok elfogadták, s ha a kormányzat rendeletileg szabályoz
za a tanoncidőt, úgy a javaslat értelmében a legnagyobb ta
noncidő négy óv, a legkisebb pedig másfél év lesz.
Az OTI VII. sz veszélyességi táblázata.

Az Orfezágos Társadalombiztosító Intézet: V I. szánni ve
szélyességi táblázata 1941, évi december hó 31-én  é r v é n y é t

Bllllárdaszialok e la d á s a . I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
Alpakka, üveg, és porcallánáru en b ló -  

mával is lgolesébban.
Friad Zsigmond és Fia.

Király •  *4 . Td . 224-804. H lc s iu é s !



KÁVÉSOK LAPJA 5

[ Ajánlok mindennemű Oveg, porcd lÉn  és 
zománcedóny«kat legelőnyösebb árakon. 
Qács edénybolt. Állandó edenykölcsönzés- 
Budapest, Vili Or ucca 4. Telefon: 33-66 44.

vesztig s azért az Intézetnek az 1927:XXI. te, alapján uj ve
szélyességi táblázat szerkesztéséről kell gondoskodnia. Érte
sülésünk szerint az OTI újabb, VII .számú veszélyességi 
táblázatának tervezete már elkészült és hozzászólás végett 
az érdekképviseleteknek megkiildetett.

A  mestervizsgákra vonatkozó rendelkezések módosítása és ki
egészítése

ügyében a m. kir, iparügyi miniszternek 44.000—190. Ip. M. 
.szánni rendelete Intézkedik a mestervizsgáló bizottságok meg
alakítása és feloszlatásáról A me|stervizsgáló bizottsági tag
ság megszűnéséről. A mestervizsgáló bizottság tagjainak a 
vizsgálatra való meghívásáról, A mestervizsgáié bizottság 
elnökének, alelnökének és tagjainak kizárásáról. A rnester- 
vizsgló bizottság illetékességéről. A mestervizsgálat Idejéről, 
A inestenizsgálat tartalmáról. A mestervizsgálat megismét
léséről.

Egységes „szikkadt” kenyér és ufiabh élelmiszerjegyek 
Franciaországban, , Ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot.” 
Marle Antoinett, a szeremcsétlenvégü francia királynő tette 
ezt a könnyelmű kijelentést 1789-ben, a nagy forradalom elő
estéjén. Ezt a tanácsot azonban, csak agy, mint akkor, most 
sem tudnák a franciák megfogadni , A kormány leg
újabb rendelete! során elrendelte az egységes kenyér beveze
tését. Tilos a kalács, zsemlye, kifli és az úgynevezett ,,fan- 
tosie“_kenyér Az egységes kenyérben pe’dlg nem lehet más, 
mint liszt, viz és élesztő, A kenyeret nem szabad frissen áru
sítani: huszonnégy órával a sütés után szabad csak az el- 
adópultra kerülnie. Az egynapos „szikkadt"-kenyér egészsé
gesebb és — last nőt least — kedvesebbet eszik belőle az em
ber. Mészárszékek és cukrászdák csak heti három napon le
hetnek nyitva. Szigorúan tilos a tejfel árusítása s a tejet és 
vajat is csak jegyre fogják adni. Gyerekek, betegek és öre
gek magasabb tejadagra tarthatnak igényt. A sajtfogyasz- 
tást is korlátozzák: 15 százalékosnál teljesebb friss sajtot
árusítani tilos. Ugyancsak tilos a vendéglőkben olyan menü
höz, amelyben hús van, sajtot adni, A cukor havi fejadagját 
750 grammról 500 grammra csökentették.

Kukoricaliszttel kevert kenyér kerül forgalomba Jugoszláviá
ban.

Hivatalos megállapítás szerint Jugoszlávia idei búzater
mése olyan gyenge,, hogy nem lesz elegendő a belső szükség
let kielégítésére sem, Ennélfogva valószínű, hogy a kormány 

•megtiltja a finom liszt őrlését, a kenyérellátásban pedig be-

D n v o v iv t n i t f f t P  sváb n iszn i.  pincebogár.Kovarinupor hangya és hasonló fér 
gek b i i l o s  ö i d s i e r e  a F l u b ó .

Gyárija ét forgalomba hozza;
V i l l á n y i  J ó z s e f

..Aerosan" műszaki és vegyiiperi üzeme 
Budapest Vili . Ráksczi-tér 10. sz. Telefon : 130-186,

Kávésok figyelmébe! 
Nikkelevés és chromozás az 54 éve
fennálló Kém énél Géza cégnél eszközölhető 
Bpest, Bókái János ucca 22. Tel.: 144—846.

vezetik a kukoricaliszttel való keverés kötelességét. Tengeri
ből ugyanis bő termést várnak.
Kenyérjegyeket vezettek be Franciaországban.

Minden személy 12—70 év között napi 300—500 gramm, 
gyermekek 12 éven alul. valamint 70 éven felüli felnőttek 
200 gramm és végül harmadik életévüket még be nem töltött 
gyermekek 120 gramm kenyeret kapnak naponta.
Naponta negyedkiló kenyeret és egy péksüteményt eszik átlag 

a főváros minden lakosa
Érdekes statisztikát készített a pénzügy Igazgatóság ada

tai alapján a Főváros Statisztikai Hivatala, 281 sütőüzemben, 
15 tésztagyárban és 174 cukrászdában Írták össze a forgalmi 
adatokat* amelyekből megállapították, hogy Budapest sütő
ipara 1939-ben 822 791 métermázsa lisztet dolgozott fel, 
Ebből 679.000 mázsát kenyérnek sütöttek fel, a péksütemény 
készítéséhez 130.000 mázsára volt szükség, mig 7477' mázsá
ból cukrászsüteményt és kétszersültet csináltak. Közel egy 
millió métermázsa kényéi- készül és ha a fogyasztást a ter
meléssel egyenlő mennyiségűnek vesszük, megállapítható, hogy 
a főváros mindent egyes lakosa naponta átlag nem egészen 
negyedkiló kenyereit eszik meg. A péksüteményhez felhasz
nált lisztből 341 millió darab zsemlye és kifli készült. így 
tehát minden egyes fővárosi lakosra naponta egy péksüte 
rnény esne, ha a fogyasztás egyenletesen oszlana meg. A ma
gán ház tartások fogyasztása 349.010 métermázsát tett ki. Na
ponként és felenként tehát átlag alig nyolc deka lisztből ke- 
szült gyúrt, kelt, vagy süli tészta egy-egy budapesti lakos 
számára. Mindezekből az adatokból megállapítható, hogy a 
főváros kenyér- és lisztfogyasztása egyáltalán nem magas, 
nyilván azért is, mert egyesek azt tartják, hogy a liszt és ke
nyérfélék túlságosan hizlalnak.
Magyarországon hat százalékkal emelkedett az árszínvonal a 

háború óta.
Az európai háború kitörése óta úgyszólván minden or

szágban emelkedett az árszínvonal. A többi semleges álla
mokhoz viszonyítva a hazai árszínvonal emelkedése igen kis
mértékű, a nagykereskedelmi árak 1939. augusztus és 1940. 
Január között 6 százalékkal emelkedtek. Ugyanezen idő alatt 
az emelkedés Belgiumban 38 Dániában 39. Hollandiában 21,

TIVOLI MUSTÁR
Tomató kelsup, Wochesterschire sauce és az 

összes konzerv különlegességeket gyártja:
TIVOLI KONZERVGYÁR

BUDAPEST. 72.
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Norvégiában 21, Svédországban 23. Romániában 11, Ju 
goszláviában 28. Görögországban 13 százalék volt. A bulgá
riai emelkedés ugyancsak (! százalékot tett ki a' háború óta

Az éleliniszerbiróság uj helyiségei.
A IV. kér. elöljáróságon miiködő közi), őlelmiszcrkihőgási 

bíróság az uj hivatali helyiségbe költözött. A főváros vozetösó. 
ge hónapokkal ezelőtt mtjgáliapodást létesített a IV. Váci u. 81, 
szánni ház tulajdonosaival, melynek értelmében a ház első 
& második emeletét a hivatal céljainak megfelelően átala
kítják. A munkálatok július utolsó hetében bejfejeződtek és 
az élelmiszerbiróság a IV. Váci-utca 65 szánni épületből ál
költözött uj otthonába.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V i l i . ,  J ó z s e l  k r t . 38.

ezúton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy

kávákban rs  teákban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú időre 
elégséges mennyiség fejlett rendelkezik. A vállalat Itt tároló 
készletei kizárólag finom, nemes fajokból állanak, úgy- hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségekei 
garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága még a mos
tani nehéz időkben is Ilii marad ahhoz a régi elvéhez, mely 
szerint a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 
efcért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére figyeljenek.

Telefon: 139—277 Saját pőrkőlde.

Ifi. GrQnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon 183 439. — Ü veg é s  p o r c e l lá n

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D á v id  márvényipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai u, 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1 -378 69

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NACiY IGNÁC cikkek raktára j
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT 9.

‘ Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u m : borszivattvuk, 
szürögépek, palackok, p irafadugok, címkék stb. T. 423-329, i

Házfelügyelők kötelező betegségi biztosítása,
A ni. kir belügyminiszter 710—'1940. szám alalt kelt 

rendeletében házfelügyelők és segédházfelügyelők betegségi,, 
baleseti, valamint öregségi, árvasági biztosítási kötelezettsé
gét Budapest, székesfőváros területén elrendelte. Az a ház tu
lajdonos, akinek akár családi, akár bc-rházábun 1940. szep
tember hó 1-én házfelügyelő, vagy segéd házfelügyelő telje
sített, szolgálatot, úgy a házfelügyelőt, mint a segédházfel
ügyelőt az OTI-nál 1940 szeptember 15-ig volt kötelcts beje- ■ 
lentenl. A bejelentésre szolgáló űrlapot az OTI helyiségeiben 
lehet beszerezni.

Brazília az idén is megsemmisíti a felesleges kávétermését.
Két miliő zsák kávét von el a piacról Brazillá, Így akar

nak könnyíteni a brazíliai kávétermelés súlyos válságán, A 
brazíliai kávéközpont ezt a kétmillió zsák kávét nyilván 
megsemmisíti majd, mint ahogyan már eddig is sok-sok mil
lió zsák kávét megsemmisített. Kell-e ennél meggyőzőbb 
példa arra. hogy a világ gazdasága valóban megérett a gyö
keres átszervezésre ?

Tisztviselőnő, aki a Szakmai Családpénztár ügykezelését 
jól ismeri, ajánlkozik a vonatkozó nyilvántartások, kivetések 
és egyéb teendők vezetésére. —  Cime a tstetüleit Irodájában.

Vörösréz és vasedény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t t  I s t v á n

Réz és ffémmüves üzeme
Telefon : 330-744.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytisztitás és festés

Budapest V1I-. Klauzál utca 8. Telefon 423-750
Az ország legnagy bb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! LfZ<imé élesebb moiási rerdszer.

kártyát
________________U,j telefon: 426—117.________________

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 81.
Nyomta: Hoffnmnn és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kaainczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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