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E m l é k e z t e t ő

NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .
December 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzlet bér 

második részlete.

December 5-ig tartoznak bejelenteni a. székesfővárosi 
in kir. Pénzügy igazgatóságnál kávé és tea készleteik't az > . 
akiknek 1!)39. évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

December 6-ig megfizetendő a vigalmi gdóközüsségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

December 8_ig be kell jelenteni a liszt, bab, borsó kész
letekben az előző hónapokban történt változásokat.

December 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni december havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

December 15-ig fizetik a fényiizési adót azok. akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

December 18-án (szerdán) előljáróági ülés.

\ B u d á é it ,  [/II., Rákóczi ut 4 .

I l e i :  141-596 ,
December 20-ig beküldendők a m. kir. Árellenőrzés Or

szágos Kormánybiztosához (II., Hunyadi János.u. 1.) a de
cember 15-én érvényben volt árlapok, borlapok és étlapok.

December 20..ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávéeipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi december 18-ón ?(szerdán) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében
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BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 228-458. Sürgönyeim: Köztej.
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TEJIVÓ CSARNOKOK

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

tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 
Budapest, 1940. december 1.

Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.
főjegyző elnök

Előljárósági ülés
1940, november 27.

A november havi elöljárósági ülés napirendjén az aktná. 
lis és nagyfontosságu kérdések egész sora került napirendre.

Mészáros Győző ipartestületi elnök gyengélkedése 
miatt az elöljáróság! ülésen nem vehetett részt, ig.v azt Szabó 
Samu alelnök vezette. A megjelentek névsora a következő:

Szabó Samu alelnök, dr. Kállay Albert szív. _ főjegyző, 
iparhatósági biztos, vitéz Bertha Gyula alelnök, Deák Sándor 
Freiwirth Jenő, Gál Arnold. Grosz Ödön, Gcbauer Béla, Kö- 
vessy Géza. Klauber József, Kras/.ner Menyhért. Kreíner Pál. 
Ottó Dezső. Puliin Lajos, dr. Strausz Vilmos. Stcuer Lóránd,
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NEZÖGYÁill PEZSGŐGYÁR
VII,. Almóssy-utca 3. Telefon 423 594. — CASINO FO R-YOJ

Tihafliéry Kálmán. Weingruber László elóljárósági tagok és 
számvizsgálók, dr. Havas NáVxdor főjegyző.

Szabó Samu nlelnök az elöljáróság tagjait üdvözölve, 
sajnálattal jelenti, hogy a testület közheesiilésben álló elnöke 
betegsége miatt a fővárostól távol van. Egyben közli, hogy 
Bauer György és Kass Béla elöljárósági tagok elmaradásukat 
kimentették. Az ülést megnyitotta, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Ottó Dezső és Kreiner Pál tagokat jelölte ki.

Az 1940. október 24-iki elóljárósági ülés jegyzőkönyve 
megjegyzés nélkül helybenhagyatott.

Napirend előtt
Dr. Ivállay Albert főjegyző közli, hogy az áremelkedések 

tárgyában tervezett- polgármesteri kihallgatás azért halnlsztta. 
tóit. illeitőleg maradt el. mert a polgármester ur az árak 
rendezése tárgyában az árkormány biztossághoz javaslatot tett 
amire az a válasz érkezett, hogy a kérdés elbírálása folya* 
illatban van. Időközben valóban megtörtént az árak revíziója 
és igy további eljárásnak csak akkor van célja, ha a tes
tület. az Á. K. döntésével nincs megelégedve.

Alelnök köszönetét mond dr. Kállay főjegyző urnák köz
benjárásáért. Minthogy az árak revíziója időköziién megtör
tént, a további eljárás egyelőre felesleges.

Kövessy Géza elóljárósági tag — ugyancsak napirend 
előtt — sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy, eJ_nök nincs jelien 
az ülésen. Szükségesnek látja kijelenteni, hogy egyes sajtó
orgánumokban megjelent nyilatkozatoktól teljesen távol áll, 
azok tartalmával semmilyen formában nem azonosítja magát. 
Az elnök munkásságával, a testület vezetésével tejljes mérték
ben meg van elégedve, az elnök személyéhez tisztelet és 
nagyrabecsülés fűzi

Vitéz Bertha Gyula nlelnök örömmel és helyesléssel 
veszi tudomásul Kövessy Géza nyilatkozatát.

Ottó Dezső teljes bizalommal és ragaszkodással viselte
tik az elnök személye iránt. Javasolja, hogy az elöljáróság 
a távollevő elnöknek nagyrabecsülését és bizalmát fejezze ki.

Dr. Strausz Vilmos örömmel veszi tudomásul az elhang
zott nyilatkozatokat. A kávéslpartestület mindenkor a békés, 
kollegiális munka színhelye volt, ahová a napi politika kér
dései nem kerültek ha A.ml az elnök személyét illeti — felha
talmazottnak érzi magát annak kijelentésére, — hogy amint a 
helyzet a változást kívánatossá teszi, a szükséges lépések és

SZENT
ISTVÁN
CSALÁDI SÖR
11/» literes 
zárt palackokban

K(Hiányai Polgári Serifedé
gyártmánya

Salgó gőzmosógyár
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. 
V I, Vörösmarty ucca 54.
Olcsó árak

Mosás lágyból! vízben 
Pontos kiszoloáMs Te!*f n: 115-285

intézkedések meg fognak történni. A fontos a mai nehéz 
Időkben a kölcsönös megbecsülés és a kartársias munkásság.

A napirend előtti felszólalások után
Főjegyző bejelentette, hogy kávéházi Iparengedélyt kap. 

talc és a testület tagjai közé bekeheleztettek: Tónika József 
(József kvh.) V III. József u. 60. Slezák József (Délibáb) VI.. 
Andrássy ut 111., Ujváry Rezső III. Korona tér 2,. Beke Fe
renc XIV. Hermina ut 61., Svábhegyi cukrászda és kávéház 
kft., Sághy István (Délivnsut) X II. Gömbös Gy. u. 71).. Payer 
Mihály (Otthon kvh.) V III. Baross u. 74.

Üzletét megszüntette Mózes Samu (József kvli.).
Bdmutattatott SzUsz Károly levele, melyben jelenti, hogy 

üzletét Boróka Józsefnek átadta.
Horváth Mihály volt testületi és elöljáróság! tag elhuny

ta alkalmából az elnökség részvétét kifejezte.
A jelentések tudomásul vétettek.
A magyar nemzeti múzeumi közgyűjtemények országos 

felügyelősége és a marosvásárhelyi székely kerületi kereske
delmi és iparkamara a ,,Pestbudaí kávéházak 1535— 1935” 
c. munka megküldéséért küszönetűket fejezték ki.

Alelnök felhívására
Főjegyző jelenti, hogy az Árellenőrzés Országos Kor

mánybiztosa a kávéházi cikkek áremeléséhez hozzájárult, a
bemutatott áriáitokat jóváhagyta, lebélyegezve kiadta, ame
lyeket a testület a kalrtársaknak express küldött el. A kor. 
mányblztosság utasítása folytán figyelmeztette az érdekelte
ket, hogy a kávcházakkal kapcsolatos vendéglői üzemekben 
(caffé restaurant) csakis a kávéházakra engedélyezett ár
emelés alkalmazható.

Ezzel kapcsolatosan főjegyző jelenti, hogy ugyancsak az 
Árkormánybiztosság utasítására- közöl ninlc kell az egyes cik
keikhez kiszolgált anyagok mennyiségét. Kéri a testület tag 
jalt, hogy a kibocsátott körlevelekre nyomban válaszoljanak

Vcgiil bemutattatott a m kir. kereskedelem és közleke
désügyi miniszter f. é. november 28-án tartandó értekezletre 
szóló meghívása. Ez alkalommal a vendéglőkben és ki főzé
sekben kiszolgáltatható ételek korlátozása tárgyában kibocsá
tandó rendelet tervezete fog tárgyaltaink

Dr. Strausz Vilmos: tudomásul kell vennünk ezeket a 
rendelkezéseket, ellenük nem foglalhatunk állást.

Steuer Lóránd a személyzet étkezésével kapcsolatos 
kérdéseket veti fel.

Szabó Samu alelnök kijelenti, hogy a felvetett kérdése
ket az értekezleten képviselni fogja. Egyben az értekezleten 
való részvételre Steuer Lóránd és Tihaméry Kálmán elöljáró, 
sági tagokat kérte fel.

A cukor kiutalása tárgyában főjegyző jelenti, hogy a 
szeptember hó folyamán lekötött kristálycukornak kiutalásá
hoz a földmivelésiigyi miniszter ur hozzájárult és az — bár 
redukált mennyiségben — a vendéglős-ipartestület utján fog 
kioszttntni.

Bllliárdaszfalok e lad ása .’
Rehuzásokat és javításokat azonnal elkészítjük
Alpakka, üveg és porcellanáru em blé

mával Is legolcsóbban
Frled Zslgmond és Fia
VI., l ir i lT  H.4 4 . I I I . 224-804. Kölcsönzés!
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Grosz Ödön a culfiorváltójegy megszüntetése iránt intéz 
kérdést.

Steuer Lóránd a váltójegyek beváltása körüli panaszukat 
tette szóvá.

Alelnök közli,, hogy a cukorváltójegy megszüntetése iránt 
már a székesfőváros polgármestere tett előterjesztést; annak 
elintézése a földmiveléeiigyi minisztertől függ. A panaszokat 
illetékes helyre el fogjuk juttatni.

A zsirkiutalás tárgyában panaszok érkeztek a testülethez 
hogy a főváros a szükségletnek csak egy töredékét utalja ki. 
A főváros illetékes osztályában közöltek, hogy a helyzet 
egyelőre súlyos. Arra a kérésre, hogy legalább az ellátásban 
részesülő személyzet zsirjegyéit bekérhessük, a füldralvelésügyi 
minisztériumhoz utasítottak. Ez okból előterjesztést intéztünk 
a miisztérlumhoz, melyet főjegyző felolvas.

Weingruber László hangsúlyozza, hogy a zstrliiány a mi
nőség romlására fog vezetni, ami viszont más oldalról ebhetik 
kifogás alá,

Steuer Loránd kívánatosnak tartja, hogy a személyzet 
ellátása pénzben legyen megváltható.

Tarján Vilmos a tárgyalt korlátozásokkal kapcsolatban, 
figyelmeztet arra, hogy a lapok közlései szerint a villany- 
fogyasztás korlátozása várható, ami kétségtelenül súlyosan 
fogja érinteni a vendéglátó iparokat. Sürgős eljárást kér, 
hogy ezek az intézkedések ne tegyék lehetetlenné a vendég
látó Iparok üzemét,

I)r. Ifállay Albert főjegyző közli, hogy a tervezett kor
látozásokról szó van, azonban konkrét rendelkezés még nincs.

I Légfűtések! 
Ik  á I y h é ki
ILégoltalmi 
redőnyük
Pbschka és Tórsb
V, Mária Valéria ucca 10.
Telefon 182-041. Alapítási év 1885.

Készséggel hajlandó a testület küldöttségét az illetékes ta
nácsnok ur dió vezetni.

Alelnök kijelenti, hogy ez ügyben sürgősen el fog járni, 
egyben köszönetét fejezi ki az iparhatósági biztos urnák szives 
közbenjárásáért.

A fogadókban .szállodákban, kávéházukban foglalkozta
tott alkalmazottak szolgálati viszonyaival és kö/.v elitesével
kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában a m. kir, 
kér. és közi. miniszter ur 106.303--1940. K. K. M. sz. alatt 
rendeletet bocsátott lei, mely egyrészt a főpincérek alkalma
zásának feltételeit, az óvadékkérdést, a százalék felosztását, 
a munkámba cs munkaközvetítés kérdését szabályozza. — A 
rendelet intézkedései ellen, amelyek a gyakorlatban végre-

és egészséges táplálkozásnak egyik  
nagy előhaicosa volt Ő adta nekünk  
a  kiváló és egészséges n é p k á v é t  a  
Knapp m alátiM iL  Minden egyes cso
m ag  iránta való nagyrabecsülésből, 
az  ő k é p m á s á t és aláírását viseli
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f o c k w M t - f á U
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kévéizesitő. | Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FiDÉL és TÁRSA, Budapest. XI.

hajthatatlanok, az összes munkaadói és munkavállalói érde
keltségek felszólaltak, mire e hó 26-án a minisztériumban 
értekezlet tárttá lőtt, melyen a rendelet sérelmes intézkedései 
megvitattattak. A módosított rendelet tehát, ha nem is 
teljes mértékben elégíti ki iparunk érdekeit, mégis legalább 
végrehajható lesz.

Az Ipok felhívására az elnökség felszólította a testület 
tagjait arra, hogy tűzi faszükségletüket jelentsék be. Erre a 
felszólításra mindössze két testületi tag jelentkezett. Főjegyző 
felkéri a testület tagjait, hogy igényüket sürgősen jelentsék be.

Az Ipoknak az ip artestü le ti tisztv iselő k  fizetésén ek  eme
lése tárgyában kelt átirata isim rtoüt'tctfa, valamint a szak isk o la  
ta n á ra in a k  anult ülésen tárgyalt kérvényére az elöljáróság az 
emelésekhez hozzájárult és e határozat végrehajtását az el
nökségre bízta.

Alelnök ismételten felkérte a testület tagjait, hogy az 
újévi ajándékok megváltásához járuljanak hozzá.

Az év végének közeledtére való tekintettel az elöljáróság 
felhatalmazta az elnökséget, hogy a szokásos karácsonyi ju
talmakat és remunerációkat folyósíthassa.

Bemutattatott nz állan d ó  segélyben  részesülő volt ipar- 
űzők névsora, valamint Márk Károly segély iránti kérelme. 
Az elöljáróság a segélyek folyósításához hozzájárul azzal 
hogy a segélyezettek anyagi helyzete előzetesen megvizsgá
landó.

A székesfőváros köztisztasági hivatala részéről felszá
mított S7.em éfuvarozási illeték ek  tárgyában a testület a pol
gármester úrhoz felterjesztést intézett. D r K álla.v iparható
sági biztos közli, hogy ebben az ügyien érdeklődött és azt a 
választ kapta, hogy a szabályrendelet az illeték beszedéséhez 
jogot ad. A kivetett összegek nagysága ellen felszólalással 
lehet élni.

A közlés köszönettel vétetett tudomásul.
Főjegyző felhívja a testület tagjainak figyelmét arra. 

hogy a m. kir. minisztérium a munkaidő, valamint a fizetéses 
szabadságra vonatkozó rendöletek érvényét viszaállitottn; így 
azokat teljes érvényükben alkalmazni kell.

A m. kir. ipariig,yí miniszter 53 400—1940, Ip. M. sz. a. 
kiadott rendeletével a tar,onrszerződések megkötésének és a 
segédvizsgálatoknak idejét szabályozta.

Tudomásunkra jutott, hogy nz uj vaspénzek egyes nyil
vános telefonállomásokon kapcsolnak, amire a távbeszélő 
igazgatóság figyelmét felhívtuk, aki e hibák kijavítását el
rendelte.

Az ipartestületi munkaközvetítő október havi jelentése 
irattárba tétetett.

Végül főjegyző felhívta a tagok figyelmét a balntonfü-

O flier Márton tojásnagykereskedfi
(Springut Henrik utóda)

Szamos budapesti fedőé ház étterem ét vendéglő 
állandó szállítója

Budapssl, VI.. Vvsvéri Pál ucca I*. — Tel,: 122 903

Schillisiger Anna Budapest VI. kér I
Telefon 121-385. Vörőmarthy-utca 47b
Az ország legnégibb modernül berendezed gőz mosodája

redi iparos gyógy ház igénybevételére, amely egész télen nyitva 
áll és igen mérsékelt árakon lgénybevehető.

A napirend tárgyai letárgyaltalak, mire alelnök az ülést 
berekesztetté.

Hivatalos rész
A fizetéses szabadsálra vonatkozó rendeletek 

átmeneti módosítása
A Budapesti Közlöny november 16,-i számában jelent 

meg az ipariigyi miniszter 54.500—1940. Ip. M. szánni rende
leté. fenti tárgyban.

Az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban 
és kohászatban alkalmazottak munkaviszonyára vonatkozó 
egyed rendelkezések hatályának ideiglenes felfüggesztéséről 
szóló 12.116—1939. M E. szánni rendeletnek a 7890—1940. 
M. E. szánni rendelettel történt hatályon lcivül helyezésével 
kapcsolatban szükséges átmeneti szabályokat az 1937:XXI. 
Ic. 12. S-áhan foglalt felhatalmazás alapján —■ úgyis, mint a 
kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével 
meghízott miniszter — a következőkben állapítom meg:

1. S
A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 

1937:XXI. törvénycikknek az iparban (kereskedelemben), va
lamint a bányászatban cs a kohászatban végrehajtása tárgya, 
lián kiadott 3000—1938. Ip. M. szánni rendelet 31. S-ának 
harmadik bekezdésében foglalt rendelkezéseket azokban az 
esetekben, amelyekben a fizetéses szabadságra logot adó szol
gálati év az 1939. évi november hó 16. napjától az 1940. évi 
november hó 15. napjáig terjedő időszak valamelyik napján 
telt el, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fizetéses 
szabadságot, legkésőbb 194.1. évi szeptember lió 15. napjáig 
kell megadni

Az előző bekezdésben foglalt rendelkezés egyébként a 
fizetések szabadságra vonatkozó rerdolkezésekot nem érinti 
Annak a munkavállalónak tehát, akinek 1940. évi november 
hó 15. napja után fizetéses szabadságra jogot adó újabb szol 
gála ti éve telik el, a fizetéses szabadságot az újabb szolgálati 
év alapján is — annak eltolásétól számított tiz hónap alatt 
— meg kell adui

a. 5-
A jelen rendelet az 1940. évi november hó 16. napján 

lép hatályba
Budapest, 1940. évi november hó 15-én.

Dr. Varga József s. k. 
m kir. íparügyl mlnszter.

Figyelmeztetés
Az áremeléseikkel kapcsolatosan figyelmeztetjük azokat 

a kartársakat, akik ugyanabban a helyiségben kávéházi és 
vendéglői ipart (caffé-restaurant) folytatnak, áraikat csupán

Bllliárdasztal
Szeifert (fordítható) hagya
tékból, alkalmi áron eladó,

W e i n m a n, Szigony u. 16b. IV. emelet 72.
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F I  | |  E l i s  a l . s j . b b
I U N S I  kávé tea

. v r  F^ UEI KÁVÉBEHO^TALí TÁRSASÁG
Korp°nt- V, G e<ham polotg T«l»fon: 185-93?

TIVOLI MUSTÁR
Tomaló kelsup, Wochsstersehire sauce ás az 

összes konzerv különlegeaségekat gyártja.'

TIVOLI KO VZERVOVAR
________ BUDAPEST. 72.

“: kaveliázak részére megszabott mértékben (1 pengőn alul 10 
i ei, ezen túl 5 százalék) emelhetik fel még abban az esetben 

is, ha árlapjaikra véletlenül az Árellenőrzés Országos Kor 
manybiztosának -  a vendéglői áremelést (10, Illetve 7 szá
zalék) engedélyező bélyegzője került volna.

h í r e k
Előljárósági ülés.

, • A? 1940 évl (lopeml)l' r l>avl előljárósági ülés december 
lto 18-an (szerdán) deli 1 órakor fog a testület tanácstermé
ben megtarthatni. A napirenden lévő aktuális kérdésekre való 
tekintettel kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai minél na
gyobb számban vegyenek részt.
Újévi ajándékok megváltása.

Ismételten felhívjuk kartársalnk figyelmét, hogy az 
njcvl ajándékok megváltását. Illetőleg a megváltás összegét 
a testületi pénzbeszedő által bemutatandó Íven ajánlják fel. 
liogy  ̂ módunkban legyen az ennek megtörténtét tartalmazó j 
plakátokat Idejekorán kikczbesittetnl.
Adóküzüsségi bevallások beküldése.

Az adóközösségi közgyűlés határozata folytán felhívjuk 
mindkét adóközösség tagjait, hogy a közeli napokban szét
küldésre kerülő bevallási iveket és belépési nyilatkozatokat 
pontosan kitöltve, a jelzett határidőig küldjék vissza.
Tűzifa-beszerzés.

Az Ipartestiiletok Országos Központja arra hívta fel 
testületünket, lmgj Írjuk össze kartársaink ipari fa szükségle
teit. Felhívtuk Kartársainkat, hogy akik fára Igényt tartanak, 
jelentsék be a tesület irodájában, minő mennyiségre van szük
ségük. Erre a felhívásra alig egy.két testületi tag jelentette 
be igényét. Újból felhívjuk a testület tagjait, hogy amennyi
ben szükségletük fedezései kívánják, közöljék haladéktalanul.

Egyes cikkek adagolásának bejelentése.
Az Árellenőrzés 0 . Kormánybiztosának utasítására a 

testület körlevélben hívta fel tagjait arra, hogy a vaj, lmbiss. 
sonka, füstölt nyelv, .szalámi, párisi, császárhus, trappista

HáMÍUáxi é t  í tU a n i  afcosz&U
fehér és színes kivitelben,

UicLi  abtwzbU
a legszebb minták an 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIH TESTVÉREK textilnagykereskedö cégnél.
Budapest. V., Sít. István tér 5.

Telefon: 1-892-92.

rokfort egy egy adagjához felszolgált áru súlyát jelentsék be. 
Kérjük n Kanársnkat, hogy válaszukat mielőbb küldjék be 
Kártyajáték cukrászdában nem engedhető meg.

Kártyajátéknak cukrászdában való játszását az Iparügyi 
miniszter a belügyminiszterről egyetórtőleg. nem tartotta 
•Megengedhetőnek A kártyajáték ugyanis nem egyeztethető ősz. 
szó a cukrászda rendeltetésével. (44.355—1940. Ip, M. Köz
gazdaság! Értesítő 1940 nov. 17. szám.)
A zsákok forgalmának korlátozásai.

Az 53.300--1940. Ip. M. számú rendelet újból szabályoz
za a zsákok forgalmát. A rendelet szerint a lisztéin zsákokért 
vagy cserezsákot kell adni. vagy n zsákot kell visszaadni. A 
zsákért darabonként hat pengő biztosítékot szabad felszáml. 
tani.

A méz összetétele.
A m, klr. földmivelésiigyi miniszter 191.225—1940. szá

nni, augusztus 31-én hatálybalépett rendelkezése szerint 1941, 
február 28-ig belföldön olyan mézel Is forgalomba lehet 
hozni, amely az u, n, mézrendelelben meghatározott nádcu
kor, illetve diasztázenzimtartalomnál több nádcukrot, illetve 
kevesebb diasztázetazlmet tartalmaz.

Bármely mézfajtának nádeukortartalma azonban nem 
haladhatja meg a termelő és kiskereskedő által történő fór. 
galombahozatal esetében a 10 százalékot, nagykereskedő ál
tal forgalombahozatal esetén pedig a 12 százalékot. Az em
lített határidőig a méz dIasztáztavta 1 mát akkor kell megfe
lelőiek tekinteni, ha a méz 10 kübem.-nyl 10 százalékos ol
data 5 köbein. 1 százalékos keményitőoldattal és 45 C fokon 
egy órán át melegen tartva, lóddal nem ad kék színeződést.

Kávé Németországban.
Szeptember hónapban Ismét kávét hoztak forgalomba 

Németországban, A Birodalomnak ugyanis olyan nagy kávé- 
készletei vannak, hogy hosszú hónapokra biztosítani tudják 
a lakosság ellátását. Először azok a vidékek kaptak kávét, 
amelyek légi támadásoktól veszélyeztetett helyen fekszenek, 
így Berlin lakossága még szeptemberben megkapta az első 
kávéadagot. Minden 18 évet betöltött személy négyhetenként 
75 gramm kávéra tarthat igényt, A Birodalom többi részé
ben a kávéelosztás csak október végén kezdődött. Itt a fe j
adag azonban csak 50 gramm. Az u.l Intézkedés azáltal le. 
lietséges, hogy' Hamburgban és Le Havreban óriási kávé
mennyiségek halmozódtak fel a háború kitörése óta.

Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-fóloák, teáskannák evő
eszközök. kertibutorok. sörMmerők bo ki- 
mérőflszmlok uJ Ól h a m n tll á InDotban,

H E X N E R  üzletberendezési vállalat
Budapaat, V I., Kirayl-utca 23. a sá n
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A kötelező nyilvántartások bélyegmcutesdt.
A székesfővárosi in. kir. pénrtigyigazgatóság 24.217— 

1940. IV. szám alatt értesítette az érdekeltséget, hogy a külön
böző hivatalos nyilvántartások céljából a kereskedők és ipa
rosok által vezetett és értékeket fel nem tüntető, hanem 
csak termelési és raktári vagy mennyiségi adatokat tartalmazó 
feljegyzéseket magukban foglaló nyilvántartások és beje
lentések illeték alá nem esnek.
Szigorít élelmiszerkorlátozások Franciaországban.

Svájc után most a francia kormány korlátozta a ke
nyér árusítását). A kenyeret nem szabad frissen árusítani: 
huszonnégy órával a siltés után szabad csak az eladópultra 
kerülnie. Az egynapos „.szikkadt” kenyér egészségesebb és 
kevesebbet eszik belőle az ember.

Mészárszékek és cukrászdák csak heti bárom napon 
lehetnek nyitva. Szigorúan tilos a tejfel árusítása s a tejet 
és vajat is csak jegyre fogják adui. Gyerekek, betegek és 
öregek magasabb tejadagra tarthatnak igényt. A sajtfogyasz
tást is korlátozzák: 15 százalékosnál teljesebb friss sajtot
árusítani tilos, Ugyancsak tilos a vendéglőkben olyan menü
höz, amelyben bús van, sajtot is adni.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., Józsel Ikrt. 38.

ezúton közli igen tisztelt ügyfejeivel, hogy
kávéban és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, hosszú időre 
elegendő mennyiség felett. rendelkezik. A vállalat 
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, úgy, hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségeket 
tudunk adni.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága a mos
tani nehéz időkben is hű marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel
jenek.
Telefon : 139—277 Saját pőrkőlde.

Uj telefon: 426— 117.

JÜ n d z U iU o gép p el
szerelt hűtőszekrényei!, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylnltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dca&ek T e t e je  o ld . y éfi-
tytyáca U u ta fy é f  :

Budapest, Vili, BókayJános u. 8-10.
Telefon: 138—881.

vegyitermékek gyára R,-T.
B idapest, XiV. Cserei-u. 14. 
Telefon: 2-966-86, 2-968-94.

V Ö f Ö S r é Z  és vasedény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b i t s  I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
T elefo n : 330-744.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 

Lakása: Budapest, V III., Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffnmnn és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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