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Szeptember 1-én és 2-;ín d. e. 10—1 között tartatnak 
meg az 1941—1942. évre szóló utólagos tanonciskolái beira
tások.

Szeptember 3-án kezdődik a tanonciskola 1941— 1942. 
tanéve.

Szeptember 4én (csütörtökön) déli fél egy órakor elöl
járósági ülés.

Szeptember 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér 
•második részlete.

Szeptember 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
kir- Pénziigylgazgatóságnál kávé- és teakészletüket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8 -án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Szeptember 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaó
massza, csokoládégyurma, aug. 31-iki készletet a m. kir. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6 .).

TVÍotripionf n
Kávésipari Tájékoztató

A kávéslpari mester>-i-«sj»n anv..<ía Kapható az ipar. 
testiilet irodájában.

Szeptember 6 -ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni szept. havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

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

Szeptember 20ig befizetendő a vigalmi adó-közösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV

1941. évi kötete.
Megrendelhető az ipartestület irodájában.
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Pünkösdfürdő

A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró
sága folyó évi szeptember hó 4-én (csütörtökön) 
délután 12 l/a (félegy) órakor a testület tanácstermé
ben

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

Budapest, 1941. szeptember 1.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k

főjegyző elnök

Időszerű kérdések
A föld felületének és belsejének rengéseit a szeizmo

gráfok messze — sok ezer kilométerre is jelzik. így va
gyunk a világtörténelem, a társadalmi, a gazdasági élet 
eseményeivel, amelyek hatásait az eseményektől távol is 
ohegérezzük. Természetesen ez a rengés annál erősebb, mi
nél közelebb vagyunk az események központjához. • 

Benne vagyunk a történelmi események sorozatában,
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melyeknek részesei is vagyunk. Természetesen ez esemé
nyek hatásait gazdasági életünk is megérzi és mutatja.

Részesei vagyunk a háborús eseményeknek és mozgal
maknak, ami azt jelenti, hogy ennek sikere érdekében min
den anyagi és erkölcsi erőt szolgálatba kell állítanunk.

Ez a szükség szülte azokat a rendelkezéseket, amelyek 
a közelmúlt napokban jelentek meg és közterheinik emelé
sét jelentik. Felemeltetett a fényűzés! és forgalmi adó kul
csa, a külömböző illetékek, kincstári részesedéseik, mértéke, 
bevezettetett a hadfelszerelési adó és egyes adókulcsok is 
módosíttattak.

Az adott viszonyok között természetese tisztelettel kell 
tudomásul vennünk a nemzeti érdekek szolgálatában hozott 
rendelkezéseiket. „

E szempont előrebocsátása mellett, vizsgáljuk  ̂meg, 
mi jelentenek az uj terhek iparunk szempontjából. Kétség
telen, hogy a legjelentősebb a forgalmi és fény űzési adók 
25 százalékos emelése, ami nemcsak közvetlen megterhe
lést jelent, de az összes nyersanyagok és üzemköltségek 
emelkedését.

Hasonlófcép legközvetlenebbül érinti iparunkat a játék, 
kártyák fényűzés! adójának és illetékének felemelése.

Nem közömbös a világi tó testek fényűzésig adójának és 
kincstári részesedésének, a sor és a szesz reszesedesének 
emelése. ,

A hadfelszerelési adó összes egyenes adóinkat 10 száza
lékkal terheli.

Nehéz lenne e felemelések hatását számszerűleg kimu
tatni, kétségtelen, hogy ezzel a kiadási többlettel számol
nunk kell. , # , , ... . . .

A terhekhez járul’ a változó keresetű munkavállalok

Kávéházak, vendéglők és kerthelységek részére

Ü L Ő P Á R N Á K
szolid kivitelben, olcsó áron beszerezhetők:

CSÉVE TEXTILIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 
V., NÁDOR UCCA 34.

Párnák Ujretttltését jutányosán vállaljuk.—

(felszolgáló személyzet) uj napibérosztályba sorozása, mely 
minthogy a járulék felét a munkaadó viseli, ugyancsak te
kintélyes többkiadást okoz.

így tehát számolnunk kell tehertételeink emelkedésé
vel. A nyersanyagok árának emelkedésével ezúttal nem fog
lalkozunk, ezt mindenki ismeri, — tény, hogy ez is újabb 
növekvő tehertétel.

A nyersanyagkérdésből csak egyet emelünk ki, a kávé 
kérdését; nem azért, mert drága, de azért, mert a rendel
kezésre álló készletek fogyóban vannak és egyelőre újabb 
készletek behozatalára nincs kilátás.

Márpedig iparunknak eminens érdeke, hogy jellegzetes 
cikkle: a kávé, minél hosszabb időn át rendelkezésre álljon. 
Ezért kértük az ötven százalékos keverés kötelező elrende
lését, hogy így, bár a minőség némi leszállításával, minél 
hoszabb időn át ki tudjuk szolgálni közönségünket, fenn
tarthassuk forgalmunkat és teljesíthessük mindazon kötele
zettségeket, amelyeket a rendkívüli idők reánk rónáik)

Ez a szempont vezetett akkor, amikor az Árellenőrzés 
Országos Kormánybiztosától az uj terhek áthárithatása cél
jából áraink újabb felülvizsgálását kértük. Ez a kérésünk 
sem jelent semmiféle nyerészkedési szándékot, tudjuk, hogy 
a rendkívüli idők senkinek sem jelenthetnek anyagi előnyö
ket, de azt hisszük, hogy közérdek a gazdasági élet rend
jének, folyamatosságának és teherviselő képességének biz
tosítása.

5°|0 a forgalmi adó, emelkednek 
a szeszeladási árak

A :n. kir. minisztérium 3700—1941. számú rendeletével 
a forgalmi adó kulcsát augusztus 15. napjával az eddigi 
4 százalék helyett 5 százalékra emelte fel. A forgalmi adó 
felemelésének megfelelően emelkedtek a váltságkulcsok a 
fázisos adóztatás alá eső cikkeknél is. Azok, akik adójukat 
átalányösszegekben fizetik, az adó emelésének megfelelő 
magasabb átalányösszegeket tartoznak leróni. E  rendelke
zés folytán augusztus 15-től kezdve az adókiözösségek áta
lánya is 25 százalékkal emelkedik. E külömbözet befizeté
sére nézve az adóközosség tagjait külön fogja értesíteni. 
A liszt, a hús, a cukor és gyufa forgalmi adóváltságának 
kulcsa a rendelet értelmében változatlanul marad.

Az augusztus 15-ér. megjelent rendelet értelmében 
emelkednek a szeszeladási árak is. így az itali szesz ára 
abszolút hetet,óliterenkint 300 pengővel, a motorhajtásra 
szolgáló víztelenített szesz ára pedig 1 0 0  pengővel emelke
dik. A vendéglátó ipar ezt az emelést az általa forgalomba 
hozott szeszesitalok árában fogja megfizetni.

A fényüzési forgalmi adók felső határát az újabb ren
delkezések 20 százalékról 30 százalékra emelik.

A L I I D A T  vásá ro ln i bizalom dolga.
M W r l D H  I  Ez»rt rendeljen friss és szárítóit 
gombát WAGNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla
latnál. IX,Központi Vásárcsarnok, 745 számú fülke,— 
Telefonhivó: 185-655. Vidékre postán helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta
Mezei é s  száríto tt gombát v e sse k .
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CrémanfRosé 
Transylvania sec

A kincstári árrészesedések és 
fogyasztási adók újabb szabá

lyozása
Sör.

A m. kin. pénzügyminiszter 1221— 1941. X. a. számit
rendelete értelmében 1941. augusztus 15. napjától a belföl
dön termelt, vagy a külföldről behozott sör után söradó és 
kincstári árrészesedés címén a sörlé minden hektoliterje és 
a 1 0 0  fokú cuikormérő minden foka után összesen két pen
gőt kell fizetni.
Izzólámpa.

A 1222— 1941. P. M X. a. számú rendelet az izzólám
pákra vonatkozóan tartalmaz intézkedést. A rendelet sze
rint az izólámpák után és pedig tekintet nélkül arra, hogy 
azok átlátszó, illetőleg színtelen üvegtestüek-e, vagy sem, 
és hogy üvegtestük milyen alakú, a fogyasztási adó, vala
mint kincstári árrészeiedés címén együttvéve a következő 
összegeket kell fizetni:

a) zseblámpákban használatos izólámpák után darabon
ként 0 .0 1  pengő,

b) legalább 20 Voltig terjedő feszültségre és legfeljebb 
5 watt fogyasztásra készült izzólámpák után darabonként 
0 . 2 0  pengő,

c) legfeljebb 20 Voltig terjedő feszültségre ás 5 watton 
felüli fogyasztásra készült izzólámpák után darabonként 
0.40 pengő,

20 Voltnál magasabb feszültségre készített 25 wattos 
és ennél kisebb áramfegyasztásu izzólámpák) után darabon
ként 068 pengő,

e) 20 Voltnál magasabb feszültségre készített 40 wat
tos izzólámpák után darabonként 078 pengő,

fíO wattos izzólámpák után darabonként 0.97 pengő,
7 5  wattos izzólámpák után darabonként 1 .2 S pengő,
1 0 0  wattos izzólámpák után darabonként 1 .6 6  petngő,
150 wattos izzólámpák után darabonként 2.34 pengő,
200 wattos izzólámpák után darabomként 3.12 pengői.
'300 wattos izzólámpák után darabonként 3.90 pengő.

Ecetsav.
A belföldön előállított, valamint a külföldről behozott 

nemkülönben a szabadraktárakban raktározott, nem erjesz
tés utján nyert, emberi élvezetre alkalmas ecetsav (ecet) 
után járó kincstári árrészesedés az 1223— 1941. P. M. X. 
a. számú rendelet alapján az ecetsav miniden hektoliterje 
és minden százalék ecetsav tartalma után 7 pengő 40 fillér.

Szivarkahüvely és papír.
A szivarkahüvely és szivarkiupapir árrészesedése:
a) szivarkahüvely után dobozonként legfeljebb 1 0 0  hü- 

vely tartalommal 32 fillér, ezt_ meghaladó tartalommal min
den megkezdett 1 0 0  hüvely után 32 fillér.

b) a szivarícapapir után csomagonként legfeljebb bü 
lap tartatommal 13 fillér, ezt meghaladó tartalommal min- 
den megkezdett 60 lap tartalom után 13 fillér.
Margarin, mesterséges ételzsir, étolaj.

A margarin, margarinsajt, mesterséges ételzsir és ét
olaj után fizetendő fogyasztási adó mérvét az 1225— 1941.

NAP- ÉS  ESŐ V ÉD Ő
PONYVASZERKEZETEK

flvon«4HATAA. a iAtAmasztA* n'í i k Oí  
. NAP- £B V IZALló  PONYVÁVAL

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

■ ■ ■ ■ ■ • -  ' ' > }

’/U C H K A  ÉS TÁRSA

DÍJTALAN KÖLTSÉGVETÉS - OLCSÓ ÁRAK ■ ELSŐRENDŰ MUNKA- 
A
.  rOnv, vfovt. ' R t r EBmcuUt a  túloloaión-

P. M. X. a. számú rendelet augusztus 15-étől a következő 
összegben állapítja meg:

a) a margarin és margarinsajt után kilogrammonként 
1 pengő.

b) mesterséges ételzsir után kilogrammonként 1 pengő, 
c) az étolaj után kg-kint 63 fillér.

Á hadfelszerelési adó
A Budapesti Közlöny augusztus 19-i száma közli a m. 

kir. minisztérium 5230— 1941. M. E. számú rendeletét a
hadfelszerelési adóról.

A rendelet kimondja, hogy hadfelszerelési adót tartozik 
fizetni mindenki, aki földadót, házadót, kereseti adót, tár
sulati- és tantiémadót, társulati vagyonadót, valamint jöve
delem és vagyonadót köteles fizetni. Az adó alapja a ház-, 
föld, kereseti-, társulati és tantiemadó, a társulati vagyon
adó, a különadó, a jövedelem- és vagyonadó és az utánuk, 
vagy alapjaik után járó állami pótlékok és járulékok együt
tes összege.

Az adóalapra biztosított állandó adómentesség kiterjed 
a hadfelszerelési adóra is, de az ideiglenes adómentesség — 
a földadóra engedélyezett ideiglenes adómentesség kivéte
lével — nem mentesít a hadfelszerelési adó alól.

Az adó kulcsa a kivetés alapjául szolgáló adók össze
gének 10 százaléka. A hadfelszerelési adót az adóalapok 
előírásának helyén a községi előljárósg (városi adóhivatal) 
évenként veti ki. Az adózó a terhére kivetett hadfelszere
lési adóról az adóívből szerez tudomást, vagyis arról fize
tési meghagyást nem kap.

Az alkalmazottak kereseti adója és ennek allami pót
lékai és járulékai, valamint az alkalmazottak különadója 
után járó hadifelszerelési adót a munkaadó köteles szava
tosság mellett levonni és az állam'Mcstárba befizetni.

Az alkalmazottak kereseti adójára vonatkozó rendelke
zés érvénybelépéséről a pénzügyminiszter külön rendeletben 
fog intézkedni Amint a rendelet megjelenik, tájékoztatni 
fogjuk kartácsainkat, hogy mennyit kell ezentúl az alkalma
zottak! fizetéséből levonásba hozni. Addig azonban, mig a 
pénzügyminiszter rendelete megjelenik, a levonandó összeg 
nem változik,

A Magyar Kávésipari Évkönyv az összes rendeleteket tar
talmazza, — Minden kávésiparosnak szüksége van rá!
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Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

IM P ER IA L F O G E K A wI
legjobb kávéizesitő. | Kérje mindenütt! 
Gyártja : D1KK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, XI.

Felemelték a táppénzt, a bal
eseti és öregségi járadékot

A hivatalos lap augusztus 20-iki számában jelent meg 
a társadalombiztosításra vonatkozó törvényes rendelkezések 
módosításáról szóló ©960—1941, számú rendelet, melynek 
szociálpolitikai szempontból igen nagy horderejű rendelke
zései három főcsoportba sorolhatók.

Az első csoportba tartoznak azok a rendelkezések, ame
lyek a munkavállalók javára a társadalombiztosítási szol
gáltatásokat jelentős mértékben emelik, úgy a betegségi 
biztosításban, mint a baleseti biztosításban, valamint az • 
öregségi és a rokkantsági biztosításban is.

A betegségi biztositásban a táppénz ,10; százalékkal j 
emelkedik.

A bérpól|'kolás mérőikének miegifeflieSfou jelenleg 1©' ti 
százalékkal emelkednek a baleseti járadékok.

Az öregségi és rokkantsági biztosítás szolgáltatásait a 
rendelet két irányban is emeli.

Az eddigi 120 pengős járadéktörzs 150 pengőre emel
kedik a fokozódó járadékrész pedig a munkabérpótlékolás- 
sal egyezően ugyancsak IS százalékkal növekedik.

Az öregségi és rokkantsági biztosítás keretében nyer 
megoldást a lehetőséghez képest a vállalati nyugdíjpénztá
rak kötelékében biztosított magánalkalmazottak (magán- 
tisztviselők stb ) nyugdijának emelése is.

A rendelkezések másító, nagy csoportja családvédelmi 
jelentőségűek.

A szülési segélyek mértékének felemelésén felül a ren
delet a pénzsegélyek és egyéb szolgálaások emelését hatá
rozta el a nős és gyermekes biztositottak javára. Egészen 
áttörő jelentőségű a feleség és gyermekek után rendszere
sített táppénzpótlék, amely a társadalombiztosítás ikiörében 
eddig ismeretlen, teljesen uj segélynem.

Az öregségi és rokkantsági biztositásban a rendelet az 
eddiginek kétszeresére emeli a gyermekpótlékot és hatályon 
kívül helyezi azt a rendelkezést, amely eddig a gyermek
pótlékok összegét a járadékok egyötödére korlátozta. Ezen
túl tehát akárhány gyermek után is já r  a gyermekpótlék.

A családalapítás lehetőségét és ezen keresztül a nép- 
szaporodást kívánja előmozdítani az a rendelkezés, amely 
szerint a férjhezmenő biztosított nőnek 1 0 0  hét után já r  a 
kiházasitási segélyszerü végkielégítés

Családvédelmi szempontból fontos az a rendelkezés is, 
amely a katonai szolgálatot teljesítő biztositottak itthonma
radt hozzátarozói részére a társadalombiztosítás támogatá
sát ellenszolgáltatás (járulékfizetés) nélkül a bevonulástól 
számított hat hónapra megadja.

A rendelkezések harmadik csoportjába sorolhatók a 
biztosítási kötelezettséget, továbbá a biztosítási önkormány
zatot és igazgaást érintő, valamint azok a rendelkezések, 
amelyek az eddigi szabályok világosabbá és vitamentessé 
tételét szolgálják.

T o j á s t  lóriin1! Dobó SÍDÉ j
IX , R ád ay ucca 35. T e le fo n : 187-420 u
Fiók: Gömbös Gyula ut 15 Telefon: 351-859. |

ltóéfvm efeí: fyest, IX. Qátpa u. 
letető*: 183-298

Külön érdeme a kormánynak, hogy ezt a rendkívül 
nagyfontosságu társadalombiztositási reformot a betegségi 
biztositásban a járulékok emelése nélkül az öregségi és rok
kantsági biztositásban pedig a szociális terheknek félszáza
lékos emelésével valósítja meg.

H Í R E K
Előljárósági ülés.

A nyári szünet után a szokottnál korábban, már szep
tember 4-én (csütörtökön) déli félegy órakor tartja  meg a 
testület elöljárósága szeptember havi ülését a testület ta
nácstermében. A napirenden levő aktuális és nagyfontossá- 
gukérdésekre és a rendkívüli viszonyokra való tekintettel 
K ívá n a to s , hogy azon az elöljáróság tagjai minél teljesebb 
számban vegyenek részt.
A változó kerestü munkavállalók napibérosztályába való so

rolásának revíziója.
Az OTI felhívására a munkavállalók érdekképviseletei

nek részvételével tartott tanácskozás eredmányekép elhatá
roztatott, hogy a változó keréselüo-ptoikáyál'lálók OTI beso- 
rozása a kövekezókép módosul: föpincérék 1 1 , fizetők és 
felszolgálók a 1 0 , a többi nem fix fizetésű alkalmazottak 
(ker.eyeres, süteményárus, trafitóos, ruhatáros, telefonos) a 
4. osztályba fognak tartozni. Ez a besorozás szeptember 
20-án lép ék'be. A határozat szövegét és a szükséges beje
lentéseket, annak idején tudatjuk kartársainkkal.
Az értelmiségi kormánybiztosság közlése.

Az Értelmiségi Kcrmánybiztosság több konkrét esetből 
kifolyólag kimondta, hogy valahányszor hadikitüntetcses ki
vételezett kerül szembe legalább 50 százalékos zsidó hadi
rokkanttal, úgy az 1939. évi IV. törvénycikk szerint min
denkor a hadirokkant tartandó meg állásában. A szerzett 
jog megóvása szempontjából pedig azt mondotta ki a kor
mánybiztosság, hogy az érdekelt hadirokkant rokkantságá
nak igazolása szempontjából — az 1939. évi IV. törvénycikk 
2 §. 4. pontjának rendelkezése szerint — mindenkor a tör
vény életbeléptetésének időpontjában fennállott és igazolha
tó hadirokkantság az irányadó. Aki ezt a körülményt a II. 
zsidótörvényre vonatkozó végrehajtási utasítás alapján an
nakidején az illetékes hadigondozóhivatal igazolványával bi
zonyította, azzal szemben további igazolásnak helye nincsen,

Kávéházak számára nélkülözhetetlen!
időt és pénzt taKarit magi Ha a jólbevált, világhírű

„ALEXANDERWERK"
Nagykonyhagépeket használja-

Vezérképviselet:
E R D Ő S  P Á L

hús- ét élelmiszeriparigép nagykeeskedő 
BUDAPEST, IX, MESTER U 75.

Telefon ; 342—946.
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E l i s m e r t e n  a l e g j o b b
F I U M E I  kávé, tea

FIUMEI KÁVÉBEHOZATALI TÁRSASÁG 
Központ: V, Gresham-palota. Telefon: 185 — 939.

mégpedig- a honvédelmi miniszternek a Budapesti Közlöny
ben megjelent 623.400—22.—1941. számú rendelete szerint, 
ameiy kimondja, hogy újabb igazolást a honvédelmi minisz
ter nem is fog ik'iadni.
Nyaraltatási akció.

A Főpincérek Országos Egyesülete és Óvadék Szövet
kezete csillaghegyi üdülőtelepén f. é. szeptember hó 1 -étöl 
30-áig három turnusban — 1—10, 11—20, 21—30. iközött 
— teljesen ingyen nyaraltat olyan öreg kávésokat, főpincé- 
reket^ és felsolgálokat, akik erre rászorulnak. Kérvényeket 
kizárólag írásban a Főpincérek Országos Egyesülete üdülő
telep alap bizottságának (VII, Erzsébet-körut 14.) kell be
küldeni.

Zwack likörgyár elsőrangú gin-t, whisky-t, ürmösbort 
(Vermouth) és kész cocktailt hoz forgalomba, amelyet bár
mely külföldi hasonio itallal egyenértékűnek ajánl a kartár
saik figyelmébe. Fenti 4 cikk sok külföldi márkánál még 
jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kérjen cock'tail receptet. 
Fütyülős barackpálinkája a legjobb a maga nemében. Uni- 
cum versenyen kívül.

Németország kávépétanyaga.
Érdekes számokat közöl a N. S. Landpost a kávépótlás- 

ra felhasznált, terménymennyiségről. Ma a német ipar erre 
a célra kb. 500.000 tonna gabonát használ fel, amiből kere
ken 350 ezer tonna esik az árpára, 150 ezer tonna a rozsra. 
E számok értékelése érdekében a tanulmány rámutat, hogy 
Berlin élelmezésére kenyérgabonából évenkint 572.000 ton
nára van szükség s hogy 100.000 tonna árpával 200.000 ser
tést lehet egyenkint 2 mázsás súlyra felhizlalni.
A Kávésok Áruforgalmi rt. közli.

Arról értesültünk hogy egyes vevőink azért rendelnek 
nálunk kávépótlékot, mert azt hiszik, hogy ez esetben bősé
gesebben fogjuk ellátni szemeskávéval.

Félreértések és esetleges reklamációk elkerülése céljá
ból hangsúlyozzuk, hogy vállalatunk vevőit — minden 
egyéb rendelésre való tekintet nélkül — ellátja kávéval. 
Amig készletünk van, természetesen ennek arányában min
den régi vevőnket egyenlő mértékben szolgáljuk1 'kit

Egyébként közöljük, hogy ma, mikor sokféle jól bevált 
pótkávé van forgalomban állandóan többfajta pótkávét tar
tunk raktáron. Ilyen gyártmányok: a Franc cég rég ismert 
készítményei, a Szent István tápszergyár gyártmányai, 
Gyöngyvirág, pörkölt rozskészitmények, stb. amelyek ná
lunk mindenkor a legelőnyösebben beszerezhetők.
Kedden és pénteken tilos a juhhus.

Az egyes húsfélék és húskészítmények árusításának 
újabb szabályozásáról kiadott 2S.700— 1941. K. M. számú 
rendelet értelmében kedden és pénteken juhhúst és juhké- 
szitményeket nyers, elkészített vagy bármely módon tartó-

P rlm a  fe lső sz ilé z ia i p o ro szszén , min
denféle elsőrangú hazai szén. koksz és tűzifa 
a mindenkori hivatalos áron m inden m eny
nyi* égben kapható és azonnat szállítható. 
Kazacsay te lep en , B o rá ro s té r 7. Duna- 
t<arli teherpályaudvar, T e le fo n : 143 -539.

HEZÖGYAHI p ez sg ő g y á r
VI,. Almóssy utca 3. Telefon 423 594 -  CASINO -  FOR-YOU

Ofner Márton tojásnagykereskedő
(Springut Henik utóda)

Szamos budupesli káuéház élterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI.. Vnsvári . Pál ucoa I0, — T e l , : 227-099

sitoít (konzervált) állapotban a fogyasztók részére árusí
tani vagy forgalombahozni, illetőleg a vendéglátó ipari 
üzemekben kiszolgáltatni tilos.

A tilalom a hétfői napra nem vonatkozik és igy a hét
fői hústalan napokon ezentúl is szabad juhhúst úgy friss, 
mint elkészített és konzervált állapotban árusítani.

A rendelet julius 30-án lépett életbe.

A kenyér és péksütemény legmagasabb ára.
Az árkormánybiztos 119.800—1941. Á. K. számú rende

letével újból szabályozta a kenyér és péksütemény maxi
mális árát. Budapesten a fogyasztói árak a következők: 
Buzakenyér, rozskenyér és rozsos buzakenyér 46 fillér, vi
zes zsemlye G fillér. A kenyér viszonteladói ára 43, a zsem
lye ára 5 fillér.

Mi az augusztus 26-i ár?
A m. kir. Kúria egyik legutóbbi Ítéletében eldöntötte, 

mi tekinthető az 1939. augusztus 26-án fennállott árnak. A 
m. kir. Kúria Ítélete szerint azt, hogy a 8300—1939. M. E. 
számú rendeletben jelzett 1939. augusztus 26-án fennállott 
ár mi volt, a bíróság köteles megállapítani s ez kétség ese
tén az Árellenörzés Országos Kormánybiztosa véleményére 
való figyelemmel dönthető el. Ebből következik, hogy nem 
azt a fennállott árat kell érteni, amelyben a kereskedő a 
kérdéses időben árusított, hanem azt az árat, mely az illető 
árura vonatkozólag az árusítás helyén általában kereskedői 
árként szerepel.

Friss kenyeret
csak másnap szabad árusitani. A kormány 4.630—1941. 
M E. számú rendelete értelmében kenyeret az elkészítésétől 
számított 24 órán belül forgalombahozni és a bérsütésre át
vett kenyértésztát pedig a kisütést követő 24 óra elteltö 
előtt kiszolgáltatni tilos. Ez a rendelet 1941. június 29-én 
lépett életbe.

Ipari anyaggazdálkodási járulék
A kormány — a hivatalos lap julius 10-iki számában 

megjelent 3*710— 1941 M. E. számú rendelettel — felhatal
mazta az iparügyi minisztert arra, hogy a pénzügyminisz
terrel egyetértve, §z ipari anyaggazdálkodás körébe eső 
nyers- és készanyagokat, félgyártmányokat az anyaggazdál
kodás dologi és szeményi kiadásainak fedezése céljából 
anyaggazd'álkolási járulékkal terhelje meg. A járulék be 
nem fizetése kétszeres birsággal jár. Az iparügyi miniszter 
mindjárt élt is a felhatalmazással és a 43.000—1941. Ip. M. 
számú rendelettel, illetve a rendelet mellé adott hivatalos 
jegyzékkel megállapította a megterhelt cikkeket és azok 
kulcsait. így pl. a szén anyaggazdálkodási járuléka 3 ezre
lék.

ICáutUázi & étUctni afauzdt
fehér és színes kivitelben,

S z ú t n y & m a t a s  U e d í  a fo a s z & U
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LLIN TESTVÉREK textilnagvkereskedö cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5.

Telefon: 1-892-92.
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A szinméz maximális ára.
Az árkormánybiztos 113.400—1941. Á. K. számú rende

leté szerint a pergetett méz legmagasabb ára a vevő kan
nájában 2 50 P kilogrammonkint. Ehhez az árhoz legfeljebb 
egy ízben kilogrammonként 0.40 P kereskedői bruttó haszon 
számítható. Kiskereskedők legfeljebb egyizben további 0 50 
P kilogrammonkénti oruttó hasznot számíthatnak fel, fo
gyasztó számára tehát a méz legmagasabb ára kilogram
monként 3.40 P. Kiadagolás esetén az ártöbblet 1 literes 
üvegben 5, fél kg-osban 8, negyedeiben 16 és nyolcad ki- 
logramcs üvegben 24 fillér.
Alkalmazást,
szolgálatot, vagy munkát kereső egyének személyi okmá
nyainak (cseléd-, munkakönyv, vagy más okmányok) kéz't- 
j.áiog, vagy biztosításképpen való visszatartása tilos és jog
ellenes cselekmény. (67.480—1902. B M. bűnt. 200 P., visz- 
szatérés esetén 15 napig terjedhető elzárás.)
Elhunyt iparos iparjogosiU anyának hatálya.

Az elhunyt iparos iparjcgcsitványának hatálya nem 
szűnik meg annak következtében, hogy az alsófoku ható
ságok nem jogerős intézkedése folytán az üzvegy egy évet 
meghaladó időn át nem folytatta az ipart. Az a körülmény 
ugyanis, hogy a hatóság intézkedése gátolta meg az özve
gyet az iparűzésben, nem von maga után uj iparjogositvány 
váltására való kötelezettséget. (49.069—1940. Ip. M.). 
Veszélyességi táblázat összeállítása.

Az Ipok emlékirattal fordul a belügyi kormányzathoz, 
hogy a VII. veszélyességi táblázat összeállításánál az OTI 
az adatgyűjtéseket külön végezze a gyáripari üzemekről és 
külön a kis- és középipari üzemekről 1931 -iv és ne 1921-ig 
visszamenőleg, mivel a kézmüvesiparban előforduló balese
tek száma az utóbbi években lényegesen csökkent s indoko
latlan, hogy a kézmüvesipar ugyanolyan OTI baleseti ter
heket'viseljen, mint a gyáripar.

Kávépótló
ügyében a szakma vészéről sok olyan kívánság érkezett hoz
zánk, hogy a kávépótlékot olyan minőségben hozzuk forga
lomba, hogy a szemes kávéval keverve kávéfőzőgépen is 
forrázható és leszűrhető legyen. Hosszas kísérletek eredmé
nyeképpen a nehezebben oldható anyagok kihagyásával, 
kávépótlónkat sikerült úgy előállittatni, hogy az gépen for
rázható é s __ha kissé lassabban is — kitünően leszűrhető.

Egyébként az állandó kísérletek alapján közölhetjük 
igen tisztelt vevőkörünkkel, hogy az általunk forgalomba- 
hozott kávépótlékot sikerült a legutóbb megmintázott mi
nőséggel szemben még tovább tökéletesítenünk. Abból kész
séggel szolgálunk díjtalan próbaküldeménnyel.

Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V il i . ,  Jó zse f k rt. 38.

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc Jó zse f rakp art 6.

Telefon: 183 439- — Üveg és porcellán

vegyitermékek gyára R, T.
B idapcst, XiV. Cserei-u 14. 
Telefon: 2-9Ö6-86. 2-958-94

Uj telefon: 426— 117.

NAGY IGNÁC cinkek raktára
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m : borszivattyuk, 
szürögépek, palackok, porafadugók.címkék stb. 

Telefon : 423 329, 423-363.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 2 2 3 -8 9 1 .

Asztalok, székek biliárdok
es kellékek, alpakka-téloák, teáskannák, evő 
eszközök, kertibutorok. sörkimerők, bö k * 
mérőasztalok Uj és h a s in á l! állapotban.

H EX N E R Ü zletberendezés! v á lla la t
______________ B u d a p a it , V I,, K lrály.utca 25 . s iám

Vörösréz és vasedény ónozások I Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t f  I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon5 330-744.

Felelős kiadó: DR. GAÁL EN DRE. 
Lakása: Budapest, VIIL, Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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