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Január 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
megfizetni január havi átalányukat.

Január 22_én (pénteken) d. u. 1 órakor elöljáróság! ülés.
Január 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 

levont kereseti-, külön-, rokkantéi]átási- és hadfelszerelési 
adó.

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti-, jövede
lem- és vagyonadó.

Január 31-ig kell a zeneszerzői dijak ekő félévi részle
tét megfizetni.

Január 31-ig be kell jelenteni az értelmiségi munkakör
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében s munkaköré
ben 1942. december 31-ig beállott változásokat az Értelmi
ségi Munkanélküliség Kormánybiztosához.

Február 5_ig megfizetendő az 1943. év I. negyedére eső 
üzletbér első részlete.

Február 5_ig a Szakmai Családipénztárhoz be kell kül_ 
doni a ,,Havi bejelentési jegyzék"-et.

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

Február 10.ig taroznaltó az adóközösség tagjai megfi
zetni február havi forgalmi adóátalányukat.

Február 15-ig kell beadni a- balesetbiztosítási járulék- 
kivetés céljára szolgáló vallomásokat.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek 
iránti kérvények.

Február 28.ig be kell nyújtani a kereseti, jövedelmi és 
vagyonadó vallomásokat. , , i i

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató 

II, kiadása.
A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar- 

tertület irodájában.

Á Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró
sága folyó évi január hó 22-én (pénteken) d. u. 1 
órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1943. január 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza

főjegyző elsők
k.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések  ̂ (espreosók), 
penziók, kifözésidk korcsmák üzeim. és árkorlátozasai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.

Megjelent a Vendéglátóipari Korlátozások I- pótléka
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek.) 

(Megrendelhető a testület irodájában.)
Ára: 3.— pengő.

D kávésipar számokban.
Most vannak feldolgozás alatt a budapesti kávésipar 

nagy részének forgalmi adatai, amelyek igen érdekesen mu
tatják a kávéházak forgalmának 1941. és 1942. évi alakulá
sát. Más évektől eltérőleg, az idén két részben —  két fél. 
évre osztva — dolgoztuk fel ezeket a forgalmi adatokat, arra 
való tekintettel, hogy 1942. májusában lépett életbe a tej- 
tilalom és julius 1 ével a forgalmi adó kulcsának újabb 
megállapítása.

Beszéljenek hát a számok:
Az 1941. év hasonló időszakával szemben,

«  o



2 KÁVÉSOK LAPJA
Cl

az 1942. 1942. év
év első második
felében felében

■1— 5 százalékkal emelkedett ..........  15 ... ... 1
6—10 ..........  5 ... 1

H -1 5 .......... 11 ... ... 7
16— 20 ..........  5 ... ... 6
2 1 -25 ..........  5 ... ... 1
26—30 ..........  3 ... ... 4
31-35 ..........  2 ... ... 4
36—40 ..........  5 ... ... 1
41-45 ..........  3 ... ... ---
46—50 ..........  1 ... ___
51—55 .......... 2 ... ... 3
56 -60 __ __
60 százalékon felül .......... .......... 5 ... ... 2

Ezzel szemben a csökkenés:
összesen 62 ... ... 30

1— 5 százalék ................. .......... 12 ... ... 6
6— 10 „ .................. .......... 5 ... ... 10

H -1 5  „ ................. .......... 8 ... ... 14
16—20 ,, .................. .......... 3 ... ... 9
21—25 ,, .......... .......... 1 ... ... 8
26—30 „ .................. ..........  .... ... ... 1

Családi sör
0.7 literes és
1‘ |a literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde

S a lg ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyilőtt vízben 
VI , Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon : 116-286

31—35 „   1   7
36—40 „   3   2
41—45 „   1   3
45— 50 „   —   —
51—55   —    1
56— 60   —  ... ... —
00 százalékon felül .százaiéit..................  —    1

34 63
Ezek a számok azt mutatják, hogy az 1342. év elején 
megindult elég kedvező konjunktúra az év közepén meg. 
torpant, — és csökkenő nek indult. Az év első f  lében 62 
üzem forgalma emelkedett, ezeknek fele, 31 üzem. 15 száza, 
lékig terjedő mértékben, a második félévben már csak 30 volt 
az emelkedést mutató üzemek ->záma, ezek közül 9-nél volt 
15 százalékig terjedő emelkedés.

Az év első felében csak 34 üzem forgalma csökkent, 
ezek 'közül 28_nál a csökkenés 20 százalékig ment. A má- 

■ sodik félévben a csökkenő forgalmú üzemek száma 63-ra 
j emelkedett, ezek közül 47-nél a csökkenés 26 %  -ig terjedt, 

Tehát a csökkenés mértéke jóval nagyobb mint. az első fél. 
évben.

Ha a második félévben — az emelkedést mutató üzemek 
közül a 11 nyári üzeni forgalmát is levonjuk, nyilvánvaló, 
hogy az 1342. évi forgalomal ikuiá.-. képe még kedvezőtle
nebb.

Ha most még figyelembevesszük azt, hogy az 52 000— 
1042. K. M. sz. rendelettel engedélyezett 10 százalékos ár. 
emelés az év második felében érvényesült nyugodtan meg. 
állapíthatjuk, hogy az 1942.es év forgalma lefelé menő ten
denciát mutat.

E csökkenés okait felesleges részletesen ismertetni.
Az első: iparunk szempontjából legfontosabb a tejfo

gyasztás korlátozása Május óta ■— amióta a tejet és 'ej'xvmé 
keket nem szabad adnunk, a kávéházak kétharmad részének 
forgalma az előző évi alá süllyedt. A kávémérések pedig 
soha nem ismert mértékben felvirágoztak.

Az ősz folyamán n kenyér és zsemlye adagok reduktiója, 
a beszerzési nehézségek hatását éreztük. A hatóságok 
igyekeztek ;1 fővárosba való felhozatalt előmozdítani, de 
amíg ez megtörtént, időbe tellett. Tojáshiányt, burgonya
hiányt tapasztaltunk, a rendelkezésre álló készletek hatósági 
kiosztása is csatk redukált mértékben és mennyiségben 
történt. Az év végén, helyesebben pz év elején életbelépett 
a husjegy, amelynek hatásait csak az év folyamán fogjuk 
megérezni. Kétségtelen, hogy ez rendszer —  bármennyin1 
indokolt és szükséges is — nem fogja emelni a kávéházak 
forgalmát.

Billlárdaszialok
b e h ú z á s a

v é  t e  1 ej 
e l a d á s a ,

Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka. üvég és porcellánáruk-

Fried Zsigmond és Fia
Budapest ,V I„  Király u. 44 Telefon; 224-804,
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B É B É ' E T  Á P  a kész erőleves ! 

G y á rija : Papp In drás Erötápszerüzcm
Budapest, 111., Hévizi-ut 4/6.

Telefon : 362 732, 163-011.

Mindezt azért irtuk meg, hogy iparunk valóságos hely. 
retet feltárjuk. Tudjuíki, hogy a rendkívüli háborús viszo. 
nyolchoz alkalmazkodnunk kell és, hogy ezeken a dolgokon 
nem könnyű minden jóakarat mellett sem segíteni.

Itt állunlk1 az adóbevallások és adókivetések, terhűink 
ujaíbb megállapítása előtt. Tudjuk, hogy a rendkívüli idők 
rendkívüli áldozatokat jelentenek. Nmn méltánytalan azon
ban az az óhajunk, hogy a: pénzügyi hatóságok is vegyék 
figyelembe iparunk helyzetét és terheinlket ehhez mérten 
szabják ki.

Ipari ügyek
Körlevelek.

39. sz. körlevél. Husjegyekre vonatkozó rendelkezések.
1. sz. körlevél. A va jéi látás tárgyában a kombinált, illető.

lég komplett reggelik és karlsbadi vacsorák kiszolgáld.
sának ideiglenes megszüntetése.
A 38. számú körlevélben foglalt közlés a következőkép

pen módosittatik:
A kombinált, illetőleg a komplett reggelik és karlsbad1 

(diétás) vacsoráknak a nyilvános vendéglátó üzemekben 
(vendéglőkben és kávéházakban, valamint kávémérésekben) 
történő ideiglenes és esetleges megszüntetéséről.

A m. kir. Közellátási Miniszter Közellátási Hivatala te
kintettel a kombinált reggeliknek és karlsbadi vacsoráiknak 
részét képező cikkeknek, mint vaj, jam. méz, tojás, húsfélék 
stb. beszerzési nehézségeire és arra, hogy ezen ételfajtasá. 
gok közül többnek a kiszolgálása különleges feltételekhez van 
kötve (hústalan nap, hús jegy stb-), hozzájárult ahhoz, hogy 
a vendéglátó üzemek (vendéglőkben és kávéházakban, vala. 
mint kávémérésekben), ideiglelnesen és esetlegesen mente, 
üüljjent'k fend nevezett ciklklek kiszolgálásának kötlezetleége 
alól.

Ez az engedmény természetesen nem jelenti azt, hogy 
amennyiben egyes vendéglátó üzemek az előbbi rendszert 
még a jelenben is fenntatrba.nl kívánnák, ezt saját körűimé, 
nyeiktől idokoltan ne tehessék.

Azok a fent felsorolt vendéglátó üzletnek, amelyek 
mégis be tudják szerezni a hiányolt élelmiszereket, a komp
let reggeli és vacsorás rendszerről való ideiglenes letérés 
ellenére is kiszolgáltathatják ezeket az élelmi szénfélesége, 
két. Ebben az esetben a hatóságilrjg megállapított adagok
nak a szabályozott árát kell számítaniuk.

Szakiskolai Értesítés.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 33 300 

—1942. számú rendelnie értemében az iskolai karácsonyi 
szünet 1943- évi január hó 24_ig tart. Felkérjük ezért ., ta- 
nonctartó főnök urakat, hogy az I. és II. ő z t  (auoncaikat 
január 26-án, kedden, III. és IV. osztályú tanoncaikat pedig 
január 25_én, hétfőn küldjék d. e. 10 órára a *z kis kólába-

 ̂ I párostanociskolák órabeosztása.

A budapesti tankerület királyi főigazgatója vaiaimeny- 
| nyi iparostanonc iskola igazgatóját leiratban airról ért'esitetj 

le, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzet következtében az 
ipari munkaerőkben mutatkozó hiányt mind a kisipar, mind 
a nagyobb üzemek és vállalatok csak úgy tudják némikép 
enyhíteni, ha tanoncaikat minél jobban foglalkoztathatják.

Ezért a vallás- és közokatáriügyi miniszter 143.242— 
1942. VI. 2- sz. rendlelete alapján felhívta a tanonciskolák 
igazgatóit, hogy az órarendet lehetőség szerint úgy állítsák 
össze, hogy a tanocoknak hetenként többször, mint két ízben, 
ne kelljen az iskolalátogatás miatt munkahelyüket elhagy, 
niok.

^ D E N W / Í P /

A szemeskávé őshazája Afrika, 
a teáé Ázsia, a kakaóé pedig 
Amerika. Csak a cikóriák áH, a 
zamatos, finoman illatozó Franck 
cikóriákévá édes gyermeke az 
öreg Európának, külön Cecil pe
dig ősi hazánk áldott földjének. 
A felsorolt négy élvezeti cikk 
közül a cikóriakávé a legújabb 
keletű, azonban nem marad cl 
értékben a másik három mögött. 
Ügy is mint zamatos!tó, de ön
állóan is tökéletesen megállja a 
helyét és érvényesíti sajátságos, 
pompás izét, valamint különleges 
illatai több mint 100 esztendeje. fm 

m I

mm
S f c l t



KÁVÉSOK LAPJA
11 111 M t i i iM T m m n iin ir '" " "

d L e t & t  paiacU tocok
mSwiBimrengaraiaSBKBgae ^ ^ ZISffla^^

fy te JU w ifr d l- fé lt
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

A rögzített ©dók felmondásáréi
Azok az adózók, akik 10-000 pengőnél kisebb adóalap 

után fizetik kereseti adójukat abban az esetben, ha az el
múlt év folyamán közteherviselő képességükben változás 
állott be, január folyamán adóalapjukat felmondhatják és 
kérhetik annak újból való megállapítását. Ez az adózó joga, 
ha c. öltként az adóalapja, de egyszersmind kötelessége is, 
ha emelkedett üzleti forgalma.

Az adótörvénynek ezt az előírását sokan nem veszik 
figyelembe, talán nem is ismerik Ez az oka anm.fo, hogy 
egyesek erejükön felül adóznak, mások pedig ideig.óráig 
nem teljesitik a közösséggel szembeni kötelességüket, a 
vegén pedig súlyosan ráfizetnek mulasztásukra-

Ha számadásaink szerint üzletünk forgalma csökkent, 
akkor a saját érdekünkben kérjük adóalapunknak újból való 
megállapítását. A változást azonban akkor is jelentsük be, 
ha forgalmunk több mint 20 százalékkal emelkedett. Ellen
kező esetben megtörténhet, hogy az adóalapot az adóhatóság 
mondja fel, amikor a forgalom 50 százalékos emelkedését 
veszi számításba. Ilyen módon az ipairos esetleg hosszú időn 
át — fellebbezésének elintézéséig — teherbiróképességén 
felül kénytelen adózni. Emellett az ilyen esetekben megsza
bott igen jelentős bírságot is meg kell fizetnie.

A mulasztásból származható súlyos kellemetlenségek 
elkerülése céljából minden iparos vizsgálja felül számadá
sait. és állapítsa meg üzlete múlt évi forgalmát. Ha szám
adásai eredményeképpen megállapította, hogy üzleti forgal
mában csökkenés, vagy 20 százaléknál nagyobb emelkedés 
állott be, január hó végéig bélyegmentes kérvényben kérje 
adóalapjának újból való megállapítását. Ha ezt megtette, 
akkor nem kell tartania kellemetlen meglepetéseiktől.

Dr. Burmán
rum és likőrgyár 
B u d a p e s t ,

V-, Thököly ut 34- T e l.: 225-780 és 227-770

R o s s z  a  g y o m r a ?

Dr. Koseda gyártmány ög-

H ungária  i e r p i i c e
h o r d ó s  é s  p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k  
Iro d a : B U D A P E S T ,  V.,  Z R I N Y E - u .  7.

_______ Telefon: 181 214 ____

Január 31-ig b e  kel! je lenten i az
értelmiségi aSkcIm czo ltakat

A fennálló törvényes rendelkezések értelmében minden 
munkaadó köteles az értelmiségi munkakörben foglalkozta
tott alkalmazottaik személyében, munkakörében és illetményé
ben beállott változásokat junius l_től december S l.ig  terjedő 
félévre vonatkozóan 1942. január 31. napjáig az értelmiségi 
munkanélküliség kormánybiztosánál (V-, Klotild u. 10.) be
jelenteni.

A nyomtatványt a kerületi elöljáróságtól lehet, besze
rezni.

Ha változás az illető félévben nem volt, ezt is be kell 
jelenteni az előbb említett nyomtatványon.

A kimutatást betűrendben foglalva, elkülönítve — '-a 
ezt az alkalmazottaik száma indokolttá teszi — külön ive
ken kell elkészíteni egyfelől az illető félév alatt a szolga. 
Hahói kilépett, másfelől az újonnan alkalmazottak és végül 
az olyan foglalkoztatottak tekintetében, akik a számadási 
félév alatt értelmiségi munkakörből egyéb munkakörbe, 
vagy egyéb munkakörből értelmiségi munkakörbe léptek-

Bejelentési kötelezettség alá esik egyéni cégnél, vnigy 
betéti társaságnál a vállalat ügyeiben működést kifejtő az a 
csendestárs, vagy külön tag is, akilktnek nincs iparengedélye-

Bejelentési kötelezettség alá esnek az értelmiségi mun
kakörben foglalkoztatott tanulók, tanoncok. gyakornokok és 
javadlmazásban nem részesülő alkalmazottak is.

Megjegyezzük, hogy az értelmiségi kormánybiztos dön
tése szerint a kávéházakban foglalkoztatott játékvezetők 
i(szallonjvezÍ9tők) szintén értelmiségi alkalmazottak. Ezeket 
mint „üzletszerzőket” külön csoportban kell bejelenteni.

Kisegítő katonai szolgálatra Elvo n u ltak értelmi
ségi bejelentése

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 37-iG28— 1942- 
sz. alatt közölte ipartestületünkkel, hogy a kisegítő szolgá
latosok csak az esetben nem jelentendők be az Értelmiségi

M E C S E K I T ! "

!í



KÁVÉSOK LAPJA 5

J ó  b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozza -. Erdé|yrészi fürdők Szövetség© bpesti kirendeltsége 
Budapest,Vili , Rőkk Szilárd-utca 1. lelefon: 130-840, Házhoz szállítjuk! BORSZÉKI B O R V I Z !
Kormányibiztoeságnál, amennyiben ajz illetékes katonai pa_ 
rancsnokság által kiállított olyan igazolást mutatnak be 
munkaadójuknak, amely .szerint 2 éves vagy ennél hosszabb 
tartamú katonai kisegítő szolgálatra hivattak be. Alki ennél 
rövidabb ideig tartó szolgálatot teljesít, azt be kell jelenteni 
(illetve bejelentve marad) és az arány.-zám megáll api fásá
nál továbbra is figyelembe fogják venni. Az esetben, ha az 
arányszám elérése végett a kisegítő szolgálatot teljesítő 
zsidó alkalmazottaknak fel kell mondani és a munkaadó az 
illető tartózkodási helyét nem ismeri akkor a; törvényéé, 
rendelkezésnek megfelelően kiállított felmondást az Értel
miségi Munkanélküliség ügyeinek Kormánybiztosához kell 
ajánlott levélben beküldeni és ebhez az illető" alkalmazott 
személyi lapját is be kell küldeni, valamint be kiéli jelenteni 
azt is, hogy a munkaiadé tudomása szerint melyik községbe 
vonult be az alkalmazott kisegítő szolgálatra- Az a zsidó 
munkavállaló, akinek ilyen módon megszünteti a munkaadó 
nunkaviszonyát, katonai kisegitőszolgálatának megszűnése 
tán szolgálatot nem teljesíthet.

A vendéglátóipari korlátozások.
I. pótléka elkészült, sajtó alatt van és a legközelebbi napok
ban megjelenik. Magát' a Vendéglátó Ipari Korlátozásokat 
f. é. mái-cius 6-án zártuk le. Ez idő óta uj rendelkezések és 
intézkedések adattak ki. amelyeket annak idején a testület 
körlevelekben közölt az érdekeltekkel. Minthogy azonban ez 
értesítések összegyűjtése és nyilvántartása nehézkes, ipar- 
testületünk elnöksége szükségesnek látta azoknak füzet for
májában való újabb összefoglalását. Ez a pótlék technikai
lag úgy van szerkesztve, hogy az újabb rendelkezések betű
rendben megfelelő helyre beilleszthetők.

E pótlék — mely a december végéig kiadott rendelkezé
seket, már a husjegyekre vonatkozókat is tartalmazza — 
nagy terjedelmére való tekintettel darabonként 3 pengős 
áron kapható testületünk irodájában.

Aki az eredeti „Vendéglátó Ipari Korlátozások’1 c. füze
tet is meg akarja szerezni — amig a készlet tart —  a pót
lókkal együtt G pengőért kaphatja, meg.

Iffj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és porcellán |

H Í R E
Elöljárósági ülés.

A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljárósága f. 
é. jan. 22-én (pénteken) d. u, 1 órakor tartja ez évben első 
előljárósági ülését. Kérjük a,z elöljáróság tagjait és a szám- 
vizsgálókat, hogy az ülésen lehetőleg teljes számban ’rcgye_ 
nők részt.

Dagasztó- és Biafa- 
verögépek,burgo- 
nyahámozógépek 

beépített motor
ra l, valamint az 
összes konyhagé
pek azonnal rak
tárról szállíthatók
Kérjen árajánlatot

fm m m m m w m rík
Magyarországi vezérképviselet:

Erdőss Pál és Társai
Budapsst, IX ., Mester-u. 57.

Telefon : 342 948.

önműködő cdónymosogató

D R A B E K  F E R E N C
oki. gépészmérnök gépgyára

Budapest, V ili, Bókay János ucca 14- sza,nr_
S z á l l í t :  Hntfigéposztály telefon: 138—081.
Linde hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye* 

két, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése* 
két, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb.

Gechter 6s Kühne habverő, cukrász- és csokoládéipari ffépeket
Sehastian Wenz elektromos automatikus cukrász- és péksütő- 

kemencéket.
Saller dagasztógépeket.
Torro automatikus edénymoségatógépeket stb. stb.

Kérjen dflmontas árajánlatot!
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Kinevezések
Az újév alkalmából megjelent tisztviselői kinevezések 

és előléptetések közül a következők érintik iparunkat. A 
pénzügyminisztériumban: dr. Zobel Lajos min.  ̂ tanácsos,
miniszteri osztályfőnökké, dr. Kozocsa Mihály szív. 1* 
ügyjgazgató miniszteri tanácsos, miniszteri osztályfőnökké 
neveztetett ki. A közellátási misztériumban: dr. Ágh János 
miniszteri tanácsost, miniszteri osztályfőnökké, dr Obmann 
Józsefet közellátási felügyelővé. — A kereskedelemügyi 
minisztériumiban dr, Dobrovics Károly miniszteri ♦anacs.'-i 
címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsos, 
miniszteri tanácsossá, dr. Hídvégi Ervin miniszter: osztály
tanácsosi cimanel felruházott miniszteri titkárt, miniszteri 
osztályanácsossá neveztetett ki, dr. Jablonkay István min- 
titkár, a miniszteri osztálytanácsosi elmet és jelleget kapta. 
Dr. Kaitán Norbert p. ü. fogalmazó, pénzügyi segédtitkárrá 
neveztetett ki, — A kinevezésekhez ipartestületünk öröm
mel gratulál.
A  közellátási rendőrség uj vezetője.

Dr. Eliássy Sándor budapesti rendőrfőkapitány a közel, 
látási és anyaggazdálkodási visszaéléseket nyomozó rendőr- 
hatóság uj vezetőjévé dr. Perémy Béla rendőrkapitányt 
bízta meg.
200 éves Balatonfürcd.

Jubileumot ül jövőre Balatonfürcd. Kétszáz éve lesz, 
hogy a tihanyi apátság felépítette az első fürdőépületet. 
Azóta sok embernek adta vissza egészségét, testi és lelki 
frisseségét a Magyar Tenger partján épült híres fürdőhely. 
Árellenőrzés az espressókban.

Az elmúlt napokban a Közellátási Minisztérium ellen
őrei az espressókban ellenőrizték az árakat és több espressó. 
tulajdonost felírtak, mert indokolatlanul drágán számították 
a fekete.kávét. Az eljárás az illetők ellen megindult. Az 
ellenőrző közegek ez a ténykedése megint azt bizonyítja, 
hogy hivatalos felfogás szerint minden közszükségleti cikk, 
amit a napi életben általában fogyasztanak.

Adóügyi és ipari szakértő adóügyekben, bevallások elké
szítésénél tanácsot ad. Cím a testület irodájában- 
Tejkonzerválás ultrahanggal.

Újabban megállapították, miszerint a tejet főzés nélkül 
is lehet sterilizálni. A benne levő baktériumok ugyanis rö
vid idő alatt elpusztulnak, ha u. n. uítrahanghuUámckat 
bocsájtanak a tejre. Ezek a hainghullámok másodpercenként 
16.000 rezgést végeznek1, tehát az emberi fül már nem tudja 
érzékelni azokat. Az ultrahang kitűnő fertőtlenítő, amellett 
a tej izén és tápanyagán mit sem változtat. A közeljövőben 
hangtalan zenekar andalító hangja mellett vésztelenitik a 
tejet, ha — lesz.
Meddig élhet meg az ember húson és zsíron?

A  németországi Zeitschrift für Fleisch- und Milch. 
hygienle irja: Nansen és kísérője Johapsen északsarki expe
díciójuk alkalmával csaknem tiz hónapon át csak hússal és 
zsírral éltek, miközben még súlygyarapodást is értek el. A 
C.vitaimin nézőpontjából figyelmet érdemel, hogy a húsban 
mintegy 1 mg% vitamin van. Nansen és társa tehát napon, 
ta legfeljebb 8— 10 mg vitamint vett fel és egészséges ma

radt Steffenson és társa Andersen 400 napon túl éllek tisz. 
tán hustáplálékon és emellett teljesen jól érezték magukat 
Németországban is árpát kevernek a kenyérbe-

A kenyeret Németországban is árpával készítik. A meg. 
állapítások szerint az árpás rozslkenyér a tiszta rozskenyeret 
emészthet ő-ég szempontjából messze felülmúlja.

Ajánljuk Weiss János ujverbászi likőr- és m m ^áros bor. és
szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vasáron kialMottés 
elsőrendűnek elism ert. M o c c ^ c r é m K u p ic á s lm r á t h k o ^

58. és 78, sz.
'I S S S S L  kérjük a kávé. (v»déS15.) taflár.

sakat hogy valódi Gessler Altvater üvegből se adjam* 
! £ t  m i//eredeti Gessler Altvatert, mert az eredeti Geasler 
Altvater az ellenőrzés során könnyen megkülönböztethető a 

nem Valódi Gessler Altvatertől és Így felesleges jellemet, 
lenségnek teszi ki magát, aki mást ad valódi Gessler Alt-

Uj telefon: 426—117.________________

NAGY IGNÁC cinkek raktára
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajénlju dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivattyuk, 
•zürőgépek, palackok, pareíedugók, címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

AtniUac biztosit, a Gazdák Biztosilő Szövetkezesére
Alapítása óta keresztény és magyar. Mindent biztosit.
Központi igazgatóság: Budapest, IX., Üllői-ut 1. Telefon : 187-870.
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