
BI ZALOM

14. szám.

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo lyá sú ró l és a z  em ber alkotásairól.

XIV. évfolyam. 1943. Július 15.

Új árak.
A Bi/alom egyik célja, hogy olvasói! idejé

ben tájékoztassa az országban végbemenő dolgok
ról. Azt akarjuk elérni, hogy olvasóink, amikor 
szabadulnak, ne jussanak bajba azért, mert nem 
tudnak a letartóztatásuk alatt történt változásokról. 
A Bizalom mostani száma igen mélyreható válto
zásról számol be. Július 1-én felemelték egy méter
mázsa búza árát 40 P-re. Kállay Miklós miniszter- 
elnök és Reményi-Schneller pénzügyminiszter ennek 
kapcsán nagy beszédet mondottak és bejelentették 
az ország népének, hogy ezentúi mindennek az 
ára a 40 pengős búzaárhoz fog alkalmazkodni, így 
tehát majd minden terménynek, árucikknek az ára 
emelkedik, amivel a fizetések emelése is jár. A kor
mány időközben már közzétette mindennek az újon
nan megállapított árát s mi ezeket részletesen közöl
jük, mert úgy az eladó, mint a vásárló, ha a 
hatóságilag megállapított árakat be nem tartja, 
igen súlyos büntetést von magára.

G abonanem üek.

Búza 78 kg-os ára bármely faladóállomáson 
40 pengő, minden fél kg fajsúly különbség után 
20 fillér vonható le. Jobb búzánál félkilogrammos 
fajsúlytöbbletért 79 kg-ig 20 fillért, 80 kg-ig 30 
fillért, 81 kg-ig pedig 50 fillért kell ráadni.

Rozs 71 kg-os ára 37 pengő, minden fél kg 
fajsúiyhiányért 20 fillér vonható le, jobb fajsúlyért 
többlet nem fizethető.

Kétszeres ára a rozs árával egyenlő.
Takarmányárpa 65 kg-os 36 pengő, minden 

fél kg fajsúly többlet vagy hiány után 20—20 fillér 
vonható le, illetve adható hozzá.

Kopaszárpa 50 pengő.
Sörárpa legalább 65 kg fajsúlyban mázsánként

40 P.
Zab 4i kg-os ára 40 pengő. Jobb minőségért 

ártöbblet nem fizethető, kisebb fajsúlynál fél kg- 
ként 20 fillér vonható,le.

Köles, rostált, üszögmentes, bármilyen színű, 
továbbá legalább 60 kg fajsúlyú pohánka (hajdina) 
ára 40 pengő.

Az árak vasúti kocsiba, uszályba vagy a 
malom raktárába az eladó költségén legalább 150 
mázsás tételben berakott árura szólnak. 150 má
zsánál kisebb tétel vásárlásánál gyűjtési és egyéb 
költség címén mázsánként 50 fillért le kell vonni, 
ugyancsak le kell vonni a vasútra való fuvarozásnak 
a községi elöljáróság által megállapított költségét is.

Takarmányozási célra kiutalt takarmánygabona 
átadási ára (árpa, zab) 4 pengővel több, mint a 
termelői állomási ár és hozzá a kereskedőnek 
mázsánként 25 fillér. A vetömagvizsgáló intézet 
előírásainak megfelelő gabonavetömag ára 4 pen
gővel több, mint az állomási ár. A nemesített 
utántermesztett vetőmag ára 8 pengővel több, mint 
az állomási ár.

Ő rlem ények .

Búzadara malmi ár 125, fogyasztói ár 138 
fillér, finom liszt malmi ár 120, fogyasztói 134, 
egységes búzakenyérliszt malmi ár 50, fogyasztói 
58, egységes rozsliszt malmi ár 50, fogyasztói 58 
fillér kg-ként. Egységes búzakorpa 24, rozskorpa 
24, búza- és rozslábliszt, búza- és rozsszélkorpa 
24, malombükköny, ocsu szemesen 23, megdarálva 
24, tisztítási hulladék (rostaalja) 13 pengő má
zsánként, malmi árban. Malomból zsák nélkül el-
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adóit liszt ára 1.20 pengővel olcsóbb, zsák nélkül 
eladott korpa és más termékek ára 1 pengővel ol
csóbb a fentebbi malmi áraknál.

Kenyér ára Budapesten és környékén 60, 
vidéken 58 fillér, zsemlye darabja -10 fillér.

T ej és te jterm ékek .

A pasztőrözött kannatej Budapesten és kör
nyékén 70, palackozott 78 fillér fogyasztók részére. 
Nyers tej kannában 68, palackban 76 fillér. Tör
vényhatósági városokban a nyers teljes tej 52, 
megyei városokban 50 fillér, községekben 45 fillér, 
a fogyasztói ár. A piaci ár 2 fillérrel olcsóbb. 
Olyan városokban, ahol városi tejellátóüzem mű
ködik, az ár 2 fillérrel, olyan községekben, ahol 
tejgyüjtö működik, az ár 1 fillérrel, ahol pedig 
tejfeldolgozó (vaj, sajtgyártó) működik, 3 fillérrel 
lehet magasabb az ár a fentieknél. A Buda
pestre és környékére forgalombahozás céljára 
vásárolt tej termelői ára 52 fillér, a vállalat vasúti 
állomásán vagy telepén átvéve. (Az 52 fillérből 
tehát lejön a szállítási költség stb.) A tejfeldoigo- 
zótelep a telep helyén 45 fillért köteles fizetni a 
tejért és 3 pengő 23 fillért a legalább 32°/o zsír- 
tartalmú tejszín kg-jáért. A tejgyüjtők csak olyan 
tejárat fizethetnek ki, mely a közölt árak alapján 
a költségek levonásával fizethető. A legkisebb 
kifizethető ár azonban legalább 40 fillér. A tejfel 
ára a tejárhoz igazodik, 46 filléres fogyasztói tejár 
mellett 1.90, 40 filléres tejár mellett 2.—, 50 fil
léres tejár mellett 2 10, 52 filléres tejár mellett 
2.20, 54 filléres tejár mellett 2.30 pengő a tejfel 
literje. Fölözött tej városokban 14—16, községekben 
12 fillér. Túró ára szintén a tejárhoz igazodik; so
vány túró 1.55, zsíros 1.85 pengő 52 filléres tejár 
mellett, sovány túró 1.45, zsíros 1.75 pengő 50 
fillérnél magasabb tejár mellett és így tovább, 46 
filléres vagy ennél alacsonyabb tejár mellett sovány
túró 1.20, zsíros 1.50 pengő.

A juhtej legmagasabb termelői ára 80 fillér. 
Friss cs kizárólag juhtejből készült gomolya ter
melői ára kg-ként 4.20 P. •

H üvelyesek.

Bab fehér, hosszú vagy egyszínű tarka 85 P, 
fehérszokvány és gyöngvbab 80 P, tarka vegyes 
77 P mázsánként, Borsó Viktória 65, express 60 
P. Lencse kisszetnű 90, középszemű 100, nagy- 
szemű 120, zsizsikmentes erdélyi lencse 120 pengő 
q-ként. Mák mázsánként 200 P. Kömény 300 P. 
Koriander 100 P. Édes csillagfürt 45, keserű 36, 
csicseri borsó 65, szegesborsó 50, lóbab 64 pengő 
mázsánként. Ezek termelői árak, melyeket az át
vevő kereskedők fizetnek. Ha a termelő közvet
lenül fogyasztónak ad el, babnál és lencsénél 10, 
máknál 20 pengőt számíthat hozzá mázsánként.

O la josm agvak .

Repcemag 88 P, vadrepcemag 60 P, olaj
lenmag 100 P, rostlenmag 90 P, napraforgómag 
70 P, ehhez novemberben történő szállításnál 2.10, 
decemberi szállításnál 4.20 pengő számítandó 
hozzá. Tökmag 90 P. Szójabab 80 P. Ricinus I.

osztályú 120, II. osztályú 90 P. Olajözön 53 P. 
Gomborkamag 70 P. Kendermag 150 P. Rostken- 
derVetőmag 200 P, ólomzárolt rostkendervetőmag 
250 P. Az árak termelői árak, a termelő költségén 
vagonba rakva. Kisebb tételeknél gyűjtési költség 
levonásának van helye, de csak a tökmagnál.

Vetőm agvak.
Lóheremag 90°/0 tisztaságú arankamentes 

300, erdélyi lóheremag 310 P, lucernamag 90° 0 
tisztaságú legfeljebb 1% aranka- és lóheremaggal 
kevert 580 P, bíborhere 200 P, fehérhere 450 P, 
koinlós lucernamag 300 P, svédhere 400 P, nyúl
szapuka 260 P, fehérsomkóró 240 P, szarvaske- 
repmag 320 P, évelő vöröshere 400 P. Szöszös- 
bükköny 160 P, pannonbükköny 70 P, tavaszi és 
őszi takarmányborsó 75, tavaszi bükköny 72 P. 
Takarnián^épamag 200 P, majorannamag 1200 P, 
csikó (murok) répamag 300 P, tarlórépamag 250 
P, cikóriamag J&00 P, vöröshagymamag 1400 P, 
ánizsmag 350 pfngő métermázsánként.

Takarmányrépa, legfeljebb 57« földes résszel 
házhoz szállítva métermázsánként 4 pengő. Az ára 
december 1-től április 30-ig havonta 40 fillérrel 
több. Komló 1. 700 P. II. 600, III. 500 pengő.

R ostnövények.
Kenderkóró, I/a. magas, világos 24 P, 11. 

legalább egyméteres világos 17 pengő mázsánként. 
Magkenderkóró 18 P. Lenkóró I. 40, 1/b. 36, II. 
30, III. 20 pengő mázsánként. Maglenszalma 1. 
17, II. 14 pengő.

B urgonya, hagym a.-
Az 1943. évi termésű Ella burgonya termelői 

ára budapesti paritásban mázsánként 20 pengő.
Hagyma, makói október 15-ig 1. 20, II. 15 50, 

január 15-ig l. 24, II. 18. 1944 október 1-ig I. 26,
II. 19.50 P. Egyéb termésű a mindenkori makói 
hagymánál I. minőségben 1.50 pengővel, II. minő
ségben 50 fillérrel olcsóbb. Dughagyma 15 mm-esig 
90 P, 15—25 mm-es 72.50 P, gömbölyű I/a. 20 
mrn-ig 100 P, 20—25 mm 83 pengő. A dughagyma 
ára október 1-től minden hóban 3.50 pengővel 
emelkedik április végéig.

S zá la s ta k a r  mány'ok.

I. Lucernaszéna 16, I. lóhereszéna 14, 1. 
baltacimszéna 14, I. zabosbükköny 14, 1. muhar- 
széna 12, I. rétiszéna 13, félédes rétiszéna 10.30, 
savanyú, erősen ázott rétiszéna 6.50 P mázsánként;
I. takarmányszalma 6 P, I. rozsalom szalma 5.30 P, 
egyéb szalma 5 P, zsúpszalma 11 P. Ezek termelői 
árak a vasúti állomásra vagy átvevő telepére szállítva 
az ország bármely feladóállomásán. A vasútállo
másra 5 km-nél nagyobb távolságról való szállítás 
esetén 1 —2—3 pengő fuvarmegtérités jár a távolság 
szerint.

A termelő által közvetlen a fogyasztó részére 
való nyilt piaci eladásnál — Budapestet és környékét 
kivéve — a fent közölt állomási árakhoz 3.50 
pengő számítható hozzá mázsánként. Tehát például 
a I. lucernaszéna fogyasztónak piacon való eladás
nál 19.50 pengő mázsánként.
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1943. évi termésű májusi szemestengeri ára 
bármely feladóállomáson mázsánként 36 pengő. 
Tehát ez az ár az 1944. májusában áll fenn, ennél 
előbb való szállításnál aránylag a tőzsdei szokások 
szerint kevesebb az ár.

Vegyes cirokszakáll ára mázsánként 80 pengő.

Vágóállatok.

A vágóállatok (marha, bivaly, növendékmarha 
stb.) árát osztályonként állapították meg. I. osztályú 
az olyan vágóállat, amelynek húskihasználása a jól 
hízott ökörnél, növendékállatnál legalább 54%, 
bikánál 56%, jól hízott tehénnél 520/o. 11. osztályú 
az olyan állat, amelynek húskihasználása ökörnél, 
növendékállatnál 50—54%, bikánál 50—56%, tehén
nél 47—52%. 111. osztályú az olyan ökör, bika, 
növendékállat, amelynek húskihasználása 50, tehén
nél 47% alatt van. Csontoznivaló az a marha, amely 
csak húsipari feldolgozásra alkalmas. A húskihasz
nálási százalék alatt a levágott állatból nyert és 
meleg állapotban nyelv, bőr, lábvég, fej, belső
szervek, pacal, tőgy és belek nélkül lemért hús 
súlyának az állat vágóhídon mért élősúlyához való 
arányát kell érteni. Vágóborjú alatt a levágás céljára 
eladott és élő állapotban 150 kilónál kisebb súlyú 
fiatal bikát, üszőborjut vagy tinót kell érteni. A 
60—100 kiló súlyú, széles gerincű, telt, vastag 
farii, ki nem bögetett borjút I. osztályúnak kell 
tekinteni. Az előbbi követelményeknek meg nem 
felelő, továbbá a 100 kilónál nehezebb és a 60 
kilónál könnyebb, vöröses, tejeshúsú borjút és 
vágóbivalyborjút II. osztályúnak kell tekinteni

Pengő

I. o. ökör és növendékmarha . . . .  2.20 (2.38)
II. o. ökör és növendékmarha . . . .  2.— (2.17)
III. o. ökör és növendékmarha . . . .  1.80 (1.97) 
Csontoznivaló ökör és növ. marha . .1.50 (1.66)
I. osztályú b ik a ...................................... 2.15 (2.33)
II. osztályú bika . . . . ' .  . . . 1.95 (2.13)
III. osztályú bika ................................... 1.75 (1.92)
Csontoznivaló b i k a ...............................1.45 (1.61)
I. osztályú t e h é n .................................. 2.10 (2.28)
II. osztályú te h é n ...................................1.90 (2.07)
III. osztályú te h é n ...................................1.70 (1.87)
Csontoznivaló te h é n ............................  1.40 (1.56)
I. és II. o. bivalyökör és növ. bivaly . 1.75 (1.90)
III. o. bivalyökör és növ. bivaly . . . 1.65 (1 82) 
Csontoznivaló bivalyökör és növ. bivaly 1 40 (1.55)
I. és II. osztályú b ivalyb ika.................. 1.70 (1.87)
III. osztályú bivalybika..........................1.60 (1.76)
Csontoznivaló bivalybika...................... 1.35 (1.50)
I. és II. osztályú bivalvjehén.................. 1.65 (1.80)
III. osztályú b ivaly tehén ................... .1.55 (1.72)
Csontoznivaló bivalytehén .................. 1.30 (1.45)
Vágóborjú: I. osztályú borjú . . . .  2.40 (2.58)
II. osztályú borjú és bivalvborjú . . . 2.10 (2.27)
V ág ó ju h ................................................. 1.50 (1.72)
Vágóbárány.................... ........................1.60 (1.82)

Az első szám a vágóállatok legmagasabb 
termelői ára az ország egész területén élősúlykg- 

, ként a következő súlylevonásokkal: Az átvétel helyén

etetés és itatás után mérlegelve 8%, ha az átvétel 
helyén az 5 km-nél távolabbról való odaszállítás 
alatt etetés és itatás nem történt, akkor 4%. Vásáron 
való eladásnál pedig 6% a súlylevonás. A zárójelben 
levő számok a' termelő gazdaságok és jogosult 
kereskedők által levágás céljára" szállított és a 
szállítás ideje alatt teljesen koplaltatott vágóálla
tokért, Budapest-ferencvárosi közvágóhídon történő 
átvételnél, érkezési súly szerint élősúlykg-ként fize
tendő árat mutatják.

Sertés

Soványsertés. A hizlalás (továbbtartás) céljára 
eladott, fiaial, egészséges, ivartaianitott, orbánc 
ellen beoltott, szimuitánozott élösertésekért számít
ható legmagasabb termelői árak az ország egész 
területén az eladó gazdaságban kilónként; 20—25 
kiióig 4.30 pengő, 25—30 kg 4 pengő, 3(1—35 kg 
3.82 pengő, 35—40 kg 3.70 pengő, 40—45 kg
3.60 pengő, 45—50 kg 3.37 pengő, 50—55 kg
3.18 pengő, 55—60 kg 3.03 pengő, 60—65 kg
2.90 pengő, 65—70 kg 2.79 pengő, 70—75 kg
2.70 pengő, 75—80 kg 2.66 pengő, 80—85 kg
2.63 pengő, 85 kg és ennél nehezebb 2.60 pengő.

A továbbtartásra eladott 20 kilónál könnyebb 
soványsertések ára darabonként 86 pengő alatt az 
eladó és vevő között szabad egyezkedés tárgya. 
Az ivartalanitás, orbánc elleni beoltás és szimul
tánozás tényleges költsége levonható a sovány
sertés előbbi termelői árából, ha a sertés nincs 
ivartalanitva, orbánc ellen beoltva vagy nincs 
szimultánozva. A mérlegelés nélkül eladott sertés 
a 20 kg-on felüli súlyára való tekintet nélkül nem 
lehet több 86 pengőnél. Tehát nem tilos a „szemré- 
való“ vétel vagy eladás, de ebben az esetben nem 
fizethető ki vagy nem kapható több bármilyen súlyú 
soványsertés után sem, mint 86 pengő a rendelet 
értelmében. A sertéseknek tenyésztési célra történő 
eladásánál azonban fizethető és kapható magasabb 
ár a fenti megállapított áraknál, de csak abban az 
esetben, ha a marhalevélkezelö a marhalevelek 
átírásakor feljegyezte, hogy a vásárlás tenyésztési 
célra történt. Ebben az esetben az így vásárolt 
sertéseket három hónapig nem szabad eladni. Kivéve 
akkor, ha a sertések időközben tenyésztésre alkal
matlanokká váltak és ezt .hatósági állatorvos igazolja.-

Hízott sertések. A levágás céljára eladott, 
legalább 12 órát koplaltatott élősertésekért számít
ható legmagasabb termelői árak az eladó gazda
ságában az ország egész területén élősúlykg-ként: 
150 kg-nál nehezebb, legfeljebb kétéves, tenyész
tésbe nem fogott, elsőrendű jól hízott 2.90 pengő, 
145—150 kg-os ugyanilyen sertés 2 85 pengő, 
130—145 kg-os ugyanilyen 2.80.pengő, 115—130 
kg-os legfeljebb kétéves, tenyésztésbe nem fogott, 
jó! hízott 2.76 pengő, 100—115 kg-os fiatal, tenyész
tésbe nem fogott, jól hízott 2.71 pengő, 100 kg-os 
és ennél nehezebb fiatal, tenyésztésbe nem fogott, 
középminőségű szedett 2.66 pengő, 80 kg-os és 
ennél nehezebb, tenyésztésbe nem fogott, tisztavérű 
sonkasüldő 2.71 pengő, a 145 kg-os és ennél nehe
zebb, de fenti követelményeknek meg nem felelő 
vágósertés 2.64 pengő, a 145 kg-osnál könnyebb,
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de a fenti követelményeknek meg nem felelő vágó
sertés 2.57 pengő, a 25— 100 kg-os zsírserlés és 
a 25—80 kg-os hússertés 2.60 pengő, a 25 kg-os, 
ennél kisebb súlyú soványsertés (malac) 3.60 pengő.

Több különböző súlyú élősertés együttes 
eladása esetén a fizetendő árat a sertések átlag
súlya szerint is lehet számítani. Az olyan hizlalás 
(továbbtartás) céljára eladott élősertés árát azonban, 
melynek súlya az átlagsúlynál legalább 10 kg- 
mal több, továbbá az olyan levágás céljára eladott 
élősertés árát, amelynek súlya az átlagsúlynál 
legalább 10 kilóval kevesebb, külön a saját súlya 
szerint kell megállapítani. A most közölt áraknál 
magasabbat akkor sem szabad kérni vagy adni a 
rendelet szerint, ha a sertést ezen rendelet előtt 
adták cl vagy kötöttek rá magasabb áron hizlalási 
szerződést. Az árkülönbözetet le kell vonni.

4 F a g g yú .
A belföldi termelésű nyers marha- és borjú- 

faggyú legmagasabb termelői eladási ára az ország 
egész területén kg-ként, az eladó telephelyén, a vevő 
edényében átvéve, fogyasztási és forgalmi adóval 
együtt: I. o. nyersfaggyú (amelyből legalább 80'’,. 
a kitermelhető olvasztott faggyú) 3.38 pengő, II. 
o. nyersfaggyú (757,-os) 3.18 pengő, III. o. nyers- 
faggyú (70%-os) 2.97 pengő, IV. o. nyersfaggyú 
(őO",. os) 2.36 pengő, V. o. nyersfaggyú (40"/0-os) 
1.71 pengő, VI. o. nyersfaggyú- 85 fillér. Pipere- 
faggyú: I. o. 4.56,- a II. o. 4.33, a III. o. 2.74 
pengő.

B arom fi.
Élőharonifi termelői ára az egész ország terü

letén: liba 4.80, kacsa 4 70, csirke 4.40, tyúk 3.60, 
pulyka 4.20, gyöngyös 4.40 P kg-ként. Termelők 
a nyílt vásártéren vagy házhozszállitva történő ela
dásnál is ezt az árat igényelhetik.

Vágott baromfi termelő fogyasztótól igényelhet 
csirkéért 5.40, tyúkért 4 40, pulykáért 5.10, gyön
gyösért 5.10 pengőt kg-ként vidéken. Budapesten 
csirke 7.40, tyúk 6.20, pulyka 6 90, gyöngyös 7 
pengő kg-ként. Ha a baromfi ki van belezve, az 
ár 77. kai több.

Liba és kacsabontásból származó termékek 
ára vidéken: máj 45 dekán felül 20 P, 30—45 
dekás 17.50, kisebb 12.— P, háj 8.70, bőr 7.10, 
aprólék 7 90, zsír nem egalizált 9.60, tepertő 
10.50, mell bőrrel és csonttal 6.—, hát bőrrel és 
combbal 5 60, comb bőrrel 5.70 pengő kg-ként.

Terménybeszolgáltatási tudnivalók.
R ostn övén yek  beszo lg á lta tá sa .

Rostnövény áz áztatott és nem áztatott kender- 
kóró, lenkóró- és olajlenszalma. Rostnövényeket csak 
a rostnövények felvásárlására jogosított kereskedők
nek szabad eladni. Ezen rendelet előtt eladott rost
növényt sem szabad már átadni olyan személynek,aki 
ennek vásárlására nincs feljogosítva. A feljogosított 
kereskedők nevét az elöljáróságok közlik. A gazdál
kodó köteles az idei rostnövénvtermésének legalább 
707,-át október 1-ig a jogosított kereskedőnek meg
vételre felajánlani. 1944. április 1-ig pedig a birto

kában levő egész rostnövénykészietéí. A felajánlás
tól számított 8 napon belül a kereskedő köteles a 
gazdával az átvételi hely megjelölésével közölni, 
hogy az árut átveszi. A gazda pedig köteles a 
közléstől számított 15 nspon belül a rostnövényt 
az átvétel helyére szállítani vagy vasúti kocsiba 
rakva feladni. A gazdálkodó az elküldéssel egy
idejűleg köteles -a jogosított vásárlónak megküldeni 
vagy átadni az elküldött rostnövény egyes tételeit 
és minőségét feltüntető jegyzéket, a feladást vagy 
átvételt igazoló okmányok másolatát és köteies 
közölni a saját érdekében a nyilvántartó hatósá
gát és a gazdakönyvének számát. (A gazdakönyv 
száma az első oldal jobb felső sarkában van fel
írva tintával, alatta pedig a nyilvántartó hatóság 
van feltüntetve.) A vásárló köteles a beküldött 
okmányokkal igazolt vételárnak 607o-át kifizetni 
az okmányok érkezésétől számított 8 nap alatt. 
Ha pedig valaki szerződés alapján termeit rost- 
növényt, akkor a vételárnak a szerződésben kikö
tött magasabb százalékát köteles ezen idő alatt 
kifizetni a vásárló. A vételár többi része az áru 
érkezésétől számított. 8 nap alatt fizetendő. Ha 
akár a minőség, akár a vételár tekintetében vita 
merülne fel, akkor a vásárló kifogást emelhet az 
áru érkezésétől számított 8 nap alatt, amit a gazdá
val köteles közölni. Ebben az esetben a vételár 
többi részét a végleges megállapodás után kell 
fizetni.

A vásárló köteles a vételt az átvétel helyén 
megjelenő gazda gazdakönyvébe bejegyezni és 
neki vételi jegyet adni. Ha az átvételkor a gazda 
nincs jelen, akkor a vételt a nyilvántartó hatóság 
jegyzi be a gazda gazdakönyvébe a részére kül
dött vételi jegy alapján.

A gazdálkodó a sajátmaga, családtagjai, alkal
mazottai és a gazdaságában való felhasználás cél
jára az idei kenderkóró terméséből a háztartásában 
élő személyek után személyenként 10 kiló nem 
áztatott kenderkórót visszatarthat. A visszatartott 
mennyiséget akár feldolgozatlanul, akár pedig 
fonálnak feldolgozva eladni később is csak vala
melyik jogosított kereskedőnek szabad. A vissza
tartott mennyiségen felüli részt kiáztatni nem 
szabad engedély nélkül. Erre engedélyt az Ipari 
Anyaghivatal ad (Budapest, Fő-utca 68.). Kender
kóró bérkészítését csak engedéllyel bíró kikészítök 
vállalhatják el hatóságilag meghatározott készpénz
díjért olyan egyéntől, akinek’ a kikészittetésre 
engedélye van.

A kendertennékek a következők: tilolási, tilolt 
és rázott kenderkóc, kender tilolási kócluilladéka, 
mindennemű kenderfonási hulladék és fonásra nem 
alkalmas kenderhullsdék, kender kardahulladék, 
mipdennemű kenderanyagú párnatöltő, tilolt ken
der (parasztkender is), nyers (zöld) tilolt kender, 
kenderkóc, tilolási kóc hulladéka, gerebenezett ken
der, gerebenezési kenderkóc, annak hulladéka, szala- 
gosított kender, kenderkóc és kenderfonál. A 10 
kilót meghaladó mennyiséget fel kell ajánlani vala
melyik, jogosított vásárlónak megvételre. Felajánlás 
a RoHnövényi Központnál és az elöljáróságokon 
kapható iyáapon történik.
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Kenderterméket szállítani vasúton, hajón 
vagy egyéb járművön a visszatért Délvidékről az 
ország egyéb területére és onnét Délvidékre, továbbá 
külföldre csak a Külkereskedelmi Hivatal által 
adott szállítási igazolvánnyal lehet és szabad. Postán 
vagy vasúti kézipoggyászként szállítani pedig ugyan
ezen helyekre, csak. az Ipari Anyaghivatal által adott 
szállítójeggyel lehet és szabad/

Az, aki gerebenező vagy kötelesipart űz, 
továbbá az, aki 1941. január 1-e után kézifonású 
kenderfonalat vagy kenderkócot forgalombahozatal 
céljából előállított, 30 napon belül be kell ezt 
jelentenie a Rostnövényforgalmi Központhoz (Buda
pest, V., Bécsi-utea 2.). Á kézifonású kcuderfona- 
lat vagy kenderkócfonalat előállító bejelentésének 
tartalmaznia kell a bejelentő nevét, lakhelyét, telep
helyét és az általa az 1942. évben feldolgozott 
kcnderteimck mennyiségét kilogrammokban kife
jezve. Az ipatos pedig ezenkívül még jelenteni köteles 
iparjogositványának számát, keltét, a kiállító ható
ságot cs a foglalkoztatott alkalmazottak számát.

Vágód l la tbeszu lgálta tús.

Ide tartoznak: vágómarha és vágóbivaly (bika, 
tehén, ökör), vágási célra szolgáló növendékmarha cs 
növendékbivaly, vágóborjú, vágóbivalyborjú, vágásra 
szánt juh és vágóbárány és az ezekből előállított hús
ipari, húskonzervipari termékek. A beszolgáltatási kö
telezettség teljesítésére szánt vagy igénybevett vágó
állatot vásárlásra feljogosított személynek kell felaján
lani vagy átadni. Bizománybán értékesítheti a gazda a 
felajánlott vagy igénybevett vágóállatát, ha saját 
költségére és veszélyére gondoskodik annak az 
Állatforgalmi Központ által meghatározott helyre 
való szállításáról. Budapesti piacon országos ke
reskedő útján, másutt pedig közvetlenül a központ 
útján. Bizományi értékesítés esetén a gazda a saját 
érdekében tartozik közölni a bizományossal nyil
vántartó hatóságát és gazda könyvének számát. 
Többen is társulhatnak, de ekkor az állataikat 
ismertetőjellel kell ellátni és ezt a marhalevél 
sarkán fel kell jegyezni. Ezenfelül pedig egyiküket 
vagy a vármegyei állattenyésztő egyesületet meg 
kell bízni a bizományossal való elszámolásra. Az 
áilatát önként felajánió gazda az állatát bizományi 
értékesítésre a budapesti piacra az Állalforgalmi 
Köpont előzetes engedélye nélkül felszálliihatja, más 
piacra azonban csak a Központ előzetes engedé
lyével szállíthatja el. Igénybevett állatot bizomány
bán értékesíteni és elszállítani csak a Központ 
előzetes engedélye alapján lehet bárhova is, amit 
a Központtól az igénybevételtől számított 8 napon 
belül lehet kérni.

Ha a gazda a beszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítésére szánt vagy igénybevett vágómarháját 
nem kívánja bizománybán értékesíteni, akkor a 
vásárlásra feljogosított kereskedőnek kell eladnia. 
Az önként felajánlott állatot a kereskedő köteles 
a megállapított áron (lapunk másik helyén hozzuk 
az árakat) megvásárolni a vételre felajánlástól szá
mított-15 napon belül. Ebben az esetben a gazda 
és a kereskedő az átvétel helyében szabadon álla

podnak meg. Igénybevétel esetén a kereskedő kö
teles a gazdálkodót az átvétel helyéről és idejéről 
legalább három nappal az átvétel előtt értesíteni.
Ha a gazdának hiteles mérlege van vagy más 
közeli gazdaság hiteles mérlegének használatát 
biztosítani tudja, akkor a mérlegelést a gazdaságban 
kell végezni, egyébként az állat istáilóztatási helyéhez 
legközelebbi hatósági mérlegen vagy azon a helyen, 
amelyben a gazda és a kereskedő közösen meg
állapodtak. Ha a legközelebbi rakodó állomásig 
vagy az állomáson hiteles mérleg nem áll rendel
kezésre, akkor a gazda kívánságára a vágóállat 
súlyát a gazda és kereskedő becslés útján közösen 
állapítják meg és ezt a vételi jegyen fel kell tiin
tetni.

Ahol minősítő bizottság működik, ott ez 
ellenőrzi, hogy a kereskedő az értékesítéskor meg
állapított minőségi osztálynak megfelelő vételárat 
fizette-e ki a gazdának. A gazda javára kedvező 
esetleges különbözeiét ilyen esetben a kereskedő 
köteles 8 napon belül a gazdának megtéríteni. 
Megtéríti annak a gazdának kárára előállott súly- 
különbözeiét is, amikor a gazda becsléssel kény
telen eladni állatát, mert a Központ elrendeli az 
állat lemérését és a súlykülönbözet kifizetését a 
kereskedő által. Ahol nem működik minősítő bi
zottság, ott egy kirendeltség ellenőrzi, hogy a vá
gómarhát ugyanolyan minősítés mellett adta-c to
vább a kereskedő, amilyennel ö azt a gazdától 
megvette. Ha az eladási jegyzéken feltüntetett súly 
és eladási ár alapján megállapítják, hogy a minő
sítés a gazda karára történt, akkor a kirendeltség 
a kereskedőt a különbözeinek 8 napon belüli meg
fizetésére felhívja és erről a gazdát is értesíti. 
Tehát nem lenne értenie annak, hogy a kereskedők 
a gazdák kárára az állatokat leminösitsék az átvétel 
előtt.

Súlylevonás. Ha a gazda a vágóállatot az 
átvétel helyén a mérlegelés előtt megeteti és meg
hatja, akkor az állat mérlegelési súlyából a keres- , 
kedő 8 százalékot vonhat le. Ha az állatot az átvé
tel helyén, vagy az odaszállitás alatt nem etették 
meg és nem itatták meg cs a szállítás 5 kiloméT 
térnél távolabbról történt, ókkor a levonás 4 szá
zalék. Ha a vágóállatot vásáron vették meg, akkor 
a levonás 6 százalék. Ha az állat súlyát becsléssel 
állapították meg, akkor levonásnak nincs helye.

. Bizományi értékesítésnél, ha a szállítás vasúton tör
tént. akkor az érkezési helyen mért mérlegelési 
súlyból levonni nem lehet.

Kereskedő köteles a vételt a gazda gazda
könyvébe bejegyezni és a gazdának vételi jegyet 
adni. Bizománvi értékesítésnél a vételi jegyet a 
bizományosként eljáró kereskedő állítja ki a gazda 
részére, de a gazdakönyvbe a vétel beírását a gazda 
jelentkezésére a nyilvántartó hatóság végzi. Vételi 
jegyet a gazda és a kereskedő aláírja. Vételi jegyet 
csak a ténylegesen megvásárolt és átvett állatról 
lehet kiállítani és kapni.

Gazda a saját háztartási cs gazdasági szük
ségleteire — a juh és bárány kivételével — csak 
a községi elöljáróság engedélyével vághűt le vágó
állatot. Kényszervágásban levágott vágóállatot,
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amennyiben az arra alkalmas, közfogyasztásra 
veszik igénybe. A kényszervágott és közfogyasz
tásra igénybevett állatot is beszámítják a be
szolgáltatásba. Azokban a községekben, ahol a 
húsjegy nincs bevezetve, az elöljáróság köteles 
arról gondoskodni, hogy a törvényhatóságtól enge
délyezett húsmennyiség a község lakosai között 
arányosan legyen elosztva.

A hú sí páros a vágóállatot a kereskedőtől 
veheti át a vágási utalvány ellenében. Tehát a 
gazdától közvetlenül nem veheti át. A húsiparos 
a kereskedőnek vágási utalványt ad, a kereskedő 
a húsiparosnak pedig átadja a marhalevelet és a 
vételi jegyet. E nélkül vágóállatot sem átvenniük, 
sem átádniok nem szabad.

B arom fi ős tojás.

Idetartoznak: mindennemű élő és leölt baromfi 
(tyúkfélék, liba, kacsa, pulyka, gyöngytyúk), a leölt 
baromfi bontásából származó, étkezési célra szol
gáló termékek, a baromfizsir és a háj kivételével, 
a tyúktojás, a baromfiból és tojásból előállított 
vagy egyébként feldolgozott termékek.

A bcszolgáltatási kötelezettség teljesítésére 
szánt baromfit és tojást 1944. jún. 30-ig kell leg
később megvételre felajánlani a jogosított arcképes 
igazolvánnyal ellátott kereskedőnek vagy a hatóság 
által feljogosított más vásárlónak, a megállapított 
áron. így beszolgáltatni csak élő, egészséges, üres- 
begyü és megfelelő súlyú baromfit lehet darabon
ként. Megfelelő súlyú a baromfi akkor, ha a hízott 
liba legalább 5 kilós, a hízott kacsa és pulyka 
3 kilós, tyúk 1 kilós, augusztus 31-ig a legalább 
I kilós csirke, azután a 60 dekás is és a 80 dekás 
gyöngyös. Tavaszi kelfeíésíi libát és kacsát a kelte- 
tési év szeptember 15-éig nem lehet felajánlani és 
forgalomba hozni. A tojásnak pedig éphéjúnak és 
frissnek kell lennie.

A jogosított kereskedő a vásárlási területén 
köteles a neki vételre felajánlott baromfit és tojást 
a megállapított áron azonnal átvenni és kifizetni. 
Ahol jogosított kereskedő nincs, ott valamelyik 
más vásárlási területű kereskedő fog vásárló na
pot hirdetni. A kereskedő a vételt az eladó gazda- 
könyvébe bejegyezni köteles és vételijegyet ad az 
eladónak. 1 íz kilónál kisebb mennyiségű baromfi — 
hízott liba és kacsa kivételével — vagy tojás véte
lénél a kereskedő a vételijegy helyett árubélyeget 
adhat az eladónak. Ebben az esetben a vételt a 
gazdakönyvbe bevezetni nem szabad. Az össze
gyűjtött árubélyegekkel a gazdálkodó havonként 
egyszer jelentkezhetik a nyilvántartó hatóságánál a 
gazdakönyvébe való bejegyzés végett. Éppen ezért 
mindenki vigyázzon az ilyen árubélyegekre és 
pontosan gyűjtse, mert ha azt elveszti vagy nem 
mutatja be a nyilvántartó hatóságnak, akkor nem 
számítják be az eladott mennyiségét a beszolgál
tatásába. Hízott liba és kacsa eladásánál árubélye
get nem szabad adni, hanem ilyenkor minden eset
ben vételijegyet kell adni a kereskedőnek és a 
gazdakönyvbe be kell írnia a vételt. Jól vigyáz
zunk tehát ezekre, mert sok kicsi sokra megy.

A főváros területén vagy olyan pestmegyei

községek területén levő fogyasztók részére, ahol 
ezt kihirdették, élő libát vagy kacsát forgalomba 
hozni nem szabad. Leölt libát és kacsát fogyasz
tók részére pedig csak felbontva, bőr, zsiradék, háj és 
libazsír nélkül szabad forgalomba hozni. Liba és 
kacsa bontásával iparszerüen csak az fogialkoz- 
hatik, akinek erre engedélye és iparjogosítványa 
van. Baromfit vagy.tojást hűtőházban tárolni, fa
gyasztani, baromfiból vagy tojásból bármilyen el
járás útján tartósított élelmiszert előállítani csak a 
Baromfi és Tojásforgalmi Központ (Budapest, V., 
Vértanuk-tere 1.) előzetes engedélye alapján lehet.

Jogosított kereskedők megbízottja (gyűjtője) 
az arcképes igazolványában feltüntetett gyűjtőhely
re a vásárolt baromfit és tojást szabadon szállít
hatja. Két darab tyúkot vagy négy csirkét vagy 
egy pulykát akár élve, akárleölve vagy kettő kiló tojást 
kézipocígyászként bárki szállíthat vagy postai 
szállításra feladhat. A minisztérium által létesített 
baromfikeltető központok címére vagy az általuk 
feladott baromfi, tojás és naposbaromfi szintén 
szabadon szállítható. Egyéb esetben azonban a 
fény észtojás két kilót meghaladó mennyiségben 
csak a közellátási felügyelőség által, kiállított szál
lítási igazolvány alapján szállítható. A községi 
elöljáróság ad engedélyt a baromfi és tojás nyilí 
piacra való szállításához az olyan termelőnek, aki 
a beszolgáltatási kötelezettségének előreláthatólag 
eleget fog tenni az elöljáróság véleménye szerint. 
Hízott libára vagy kacsára azonban ilyen esetben 
sem kapható szállítási igazolvány az elöljáróság
tól. A gazda közvetlenül fogyasztók részére hízott 
libát vagy kacsát nem adhat el. Baromfit és tojást 
házalás útján forgalomba hozni nem szabad. A 
gazda közvetlenül fogyasztónak csak akkor adhat 
el baromfit vagy tojást, ha a fogyasztó rendelke
zik a hatóságtól kapott árubélyeggel. Arubélyegre 
eladott baromfit vagy tojást így beszámítják a 
beszolgáltatásba.

Új adó- és illetékrendelkezések.
Vendéglői szá m o ló la p o k  illetéke.

Ha valaki vendéglőben, kávémérésben és más 
hasonló helyen fogyaszt, a fogyasztási összeget 
számolólapra kell felírni. A számolólapon feltün
tetett összeg után illetéket kell fizetni. Éspedig ha 
a fogyasztási összeg 5 pengő alatt van, az illeték 
10 fillér, 5 —10 pengőig 20 fillér, 10—20 pengőig 
50 fillér, 20—50 pengőig 2 pengő, 50 pengőn 
felül 5 pengő. Az illetéket nyomban le kell róni 
és megfizetni, ami megfelelő bélyeg fel ragasztásá
val történik.

S u já lfőzésű  p á lin k a  sze sza d ó ja .

A termelők által saját házi fogyasztásra fő
zött pálinka kedvezményes szeszadója hektoliter- 
fokonként (vagyis 100 fokonként) 11 pengő a fázis
adóval együtt. A nem saját házi fogyasztásra 
főzött és már megadózott, a szabad forgalomba 
átadott szesz után 100 fokodként 4 pengő ' adó
emelési különbözetet kell befizetni. Súlyos jövedéki
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kihágást követ el, aki a rendelkezéseket megszegi 
vagy kijátsza.

A fö ld a d ó  felem elése.

Az 1943. évre a már kivetett, földadó után 
külön földadót kell fizetni éspedig a kát. tiszta 
jövedelem minden koronája után 15 fillért, tehát 
a folyó évre kivetik a földadót az eddigi mérték
ben a pótlékkal együtt és erre még ezenfelül a 
kát. tisztajövedelem minden koronája után 15 fil
lért. Ezen 15 fillérek után semmiféle pótlékot nem 
szabad számítani.

Az 1944. év január 1 -tői a földadó mértéke 
a kát. tiszta jövedelem 40%-a lesz pengő érték
ben, tehát pl. akinek a kát. tiszta jövedelme 120 
korona, annak a földadója ezután 40%,. vagyis 
48 pengő. Az állami pótadó pedig az 1944. évtől 
kezdve a földadó 25°/„-a. (jelenleg a földadó a 
kát. tiszta jövedelem 25°/()-a pengőben, az állami 
pótadó pedig a földadó 50%-a. Tehát, amíg a 
földadót magát 25-ről 40%-ra emelték, az állami 
pótadót 50%-ró! 25°/n-ra csökkentették.)

M arh alé vei le iá Ili k is k iilondíja .

A marhalevelek kiállításáért eddig fizetett 
dijakon felül még kiilöndíjat is kell fizetni. És 
pedig juh és kecske, valamint félévesnél fiatalabb 
malac marhalevele Után 2 pengő különdíj, féléves
nél idősebb malac vagy hízott sertés után, továbbá 
2 évesnél fiatalabb ló, bármilyen korú szamár és 
öszvér, úgyszintén 2 évesnél fiatalabb szarvasmarba, 
bivaly után a különdíj 5 pengő, a 2 évesnél idő
sebb ló, szarvasmarha, bivaly után a különdíj 10 
pengő. Ha a marhalevélre több állatot jegyeznek, 
akkor minden állatért külön kell fizetni a külön
díjas A rendes díj volt eddig: a marhalevél kiál
lítási díja 12 fillér, tulajdonátruházás 8 fillér, más 
bejegyzések 6 fillér. Ezek a díjak továbbra is fize
tendők a különdíjjal együtt. A különdíj azt a köz
séget illeti, ahol a marhalevelet kiállítják. Ha a 
marhalevelet kiállításra vagy díjazásra való szállí
tás végett váltják ki, akkor a marhalevél beszol
gáltatása után a különdíjat vissza kell téríteni.

Viigódij, 'húsvizsgálati d ii.

Emelték az egyes önkormányzati közszol
gáltatások díját is.

Vágódíj 5.000 lakosú vagy nagyobb közsé
gekben a hússúly után kilogrammonként 8 fillér, 
ahol hűtő is van és azért külön díjat nem szed
nek, kg-ként 12 fillér. Ugyanennyi a vágódíj a vá
rosokban is.

Húsvizsgálati díj 5.000 lakosú vagy nagyobb 
községekben a levágott állatokért hússúly után, a 
behozott húsért a hús után kg-ként 4 fillér. Ugyan
ennyi városokban is.

Vigalmi adó megyei és törvényhatósági vá
rosokban, bármilyen alkalmi előadásnál, a belépő
díj árának 15°/0-a. Ahol belépődíjat nem fizetnek, 
vendéglőben, kocsmában, ahol zene játszik, cigány
zenéért 20 fillér, más zene után 40 fillér, ahol 
táncolnak is, 1 pengő, mulatóhelyen 3 pengő 
személyenként. Kártya- és tonibolajátekosok vigalmi

adója, személyenként a fizetett kártyapénz 25°/,,-a. 
Vigalmi adót kell fizetni a sportversenyek belépő
díjai után is. A vigalmi adóra vonatkozó ezen ren
delkezések a városokra vonatkoznak.

Vásári és p iaci hely pénz.

Egységesítették és felemelték a vásári éŝ  piaci 
helypénzeket is. Ezekben 3 csoportot különböztet
nek meg: a törvényhatósági városokat, a 30.000 
lakosú vagy nagyobb megyei városokkal, másik 
csoport az 5 000 vagy ennél nagyobb lakosú más 
helységek. Harmadik csoport az 5.000-nél kisebb 
községek.

Az egyes felemelt vásári és piaci helypén
zekből kiemeljük a következőket: Nagyobb köz
ségekben (5.000 lakoson felül) ló, szarvasmarha 
2 éven felül országos vásáron 2 P, hetivásáron
1.40 P a helypénz. Hízott sertés 100 kg-on felül
1.40 P, illetve 1.20 P, soványsertés 80 fih.r, illetve 
50 fillér (az előbbi szám az országos vásárt, a 
második a hetivásárt jelenti), süldő 50, illetve 30 
fillér. Liba, nyúl 50, illetve 30 fillér, kacsa, tyúk, 
más baromfi 20, illetve 10 fillér, csirke 14 fillér 
országos vagy hetivásáron egyaránt. Kocsiról való 
árusításnál, kéííogatú szekérről való árusításnál 
országos vásáron 1 P, hetivásáron és napi piacon 
00 fillér, egyfogatúnál 70, illetve 50 fillér a hely
pénz. Talicskáról való árulásnál 40, illetve 20 fillér, 
földön való árusításnál az elfoglalt terület minden 
négyzetmétere után országos vásáron 24, hetivásá
ron 20, napipiacon 15 fillér a díj. Bros kocsik 
helyfoglalási díja 80, illetve 60 fillér a kétíogatú- 
nál országos és heti- vagy napivásáron, egyfoga
túnál 50, illetve 40 fillér.

Kisebb, 5.000-nél kevesebb lakosú községben 
a helypénz: ió és szarvasmarha 1.50 P országos 
vásáron, 1 P hetivásáron. Hízott sertés 100 kg-on 
felül 1 P, illetve 80 fillér, sovány sertés 60, illetve 
30 fillér, süldő 30, illetve 20 fillér, liba, pulyka 
30, illetve 20 fillér, kacsa, tyúk és egyéb baromfi 
20, illetve 10 fillér, csirke 10 fillér, kocsiról való 
árusításnál kétfogatú kocsiról országos vásáron 80, 
hetivásáron 50, napipiacon 30 fillér, egyfogatú 
kocsiról 50, illetve 30 fillér, taligáról való áru
sításnál 30, illetve 16 fillér, földön való árusítás
nál minden négyzetméter terület után országos 
vásáron.20, hetipiacon 16, napipiacon 10 fillér.

A só ára.

Az étkezési só ára kg-ként 54 fillér, Erdély
ben és Kárpátalján, ahol kedvezményes ár van 
érvényben kg-ként 34 fillér, csomagolt asztali só 
^ 4  fillér, Erdélyben és Kárpátalján ugyanennyi. 
Poralakú marhasó kg-ként 28 fillér, Erdélyben és 
Kárpátalján 18 fillér, 5 kg-os sajtolt marhasó da
rabonként 1.80 P.

Ecet, élesztő , szeszárak .

A 10'7,,-os szeszecet ára a vevő edényében 
literenként 1.28 P. Zárt üvegben való eladásnál 
1.54, az üveg betét literes üvegnél 1 P.

■ 'A sajtolt élesztő ára 'dekánként 4 fillér.
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A denaturált szesz ára legalább 91.5°/„-°s 
szesztartalommal a vevő edényében literenként 3.7Ü 
P, palackozottal! egy literes üvegben 4 Fi, félliteres 
üvegben 2.06 P, üveg betét 1 P, illetve-80 fillér.

Emelték a tisztaszesz, valamint a rum és 
gyümölcspálinkák árát is. A közönséges, különleges
ségnek nem tekinthető szeszféleségek árai 25 li
teres tételig az üzemekben nyílt edényben: 50"/n-os 
rum 13.10 P, 50°/0-os gyümölcspálinka: cseresznye, 
barack, meggy és szilva 13.70 P, 50°/n“os törköly 
seprő 13.50 P literenként, 35°/,ros aratópájmka 
9.45 P literenként, 25 liternél kisebb tételben. A 
palackozott árunál és a kiskereskedők által fogyasz
tók részére való kimérésnél ehhez még haszonrész 
járul.

G yufa , c igarettapapír, trafik.

A 60 lapos cigarettapapír ára 3 fillérrel, a 100 
hüvelyt tartalmazó doboz ára 8 fillérrel emelkedett.

Gyufa dobozonként 8 fillér, a rózsaszalon 
14 fillér.

Trafikból a rövid szivar 20 fillér, faintos 15, 
cigarellos 17, portorikó 30 fillér, levente cigaretta 
5 fillér, szimfónia 7, hercegoviim 7> délibáb 5 fillér. 
Balkán cigaretta dohány 25 grammos csomag 90 
fillér, középfülöm török 120 fillér, hercegoviim 
160 fillér, magyar pipadohány 25 grammos 22 fillér, 
kapa 28 fillér, középfinom magyar 34, finom ma
gyar 38 fillér.

Niktin 10 grammos 15, nikotin 28 fillér, nik- 
tin 25 grammos 32, nikotin 66, 100 grammos nik
tin 94, nikotin 260 fillér.

kék, birkák I-sö 250, H-ik 200, lll-ik 120 fillér 
darabonként. Malacok 20 kg-ig 5—4—3 P dara
bonként, sertés 20—70 kg-ig 6—5—4, sertés 110 
kg-ig 8—5.50—4.50 P darabonként, sertés 110 
kg-on felül 1-ső osztályú helyen 10, Il-ikban 6. 
111 ikban 5 P darabonként. Friss hús 1-ső osztályú 
helyen 12 fillér, 11-ikon 9, 1II-ikon 6 fillér kg-kéíit.

A község területén leölt bármilyen marha 
után kg-ként fizetendő I-ső osztályú helyen 6 fillér,
11. osztályú helyen 5.5 fillér, III. osztályú helyen 
4 fillér. A község területén leölt minden sertés után 
fizetendő kg-két 10 fillér az I. osztályú helyen.. 
6 fillér a 11. és 5 fillér a III. csoportba tartozó, 
tehát 10.000 lakosnál kisebb helyeken. Az idegen 
határból leölt állapotban behozott minden vágott 
marha és sertés után a holt súly alapján fizetendő 
12 fillér kg-ként, a 20.000 lakosnál nagyobb helye
ken,. 9 fillér a 10—20.000 lakosú, 6 fillér a 10.000 
nél kisebb III. osztályú helyeken.

Mindig csak áldlak.
Atyám csak Nálad van irgalom, szeretet. 
Add, hogy zokszó nélkül hordjam a keresztet, 
Mit szent akaratod 
Vállamra rakott..
A golgota kínja a testemet tépi,
Fájdalmam sikolya segítséged kéri.
Az életem kérjed,
Odaadom néked.

Cukor.

Kristálycukor kg-ja 210, kockacukor 216, cu
korliszt 213 fillér, süvegcukor 215, nyerscukor 
207 fillér kg-ként vidéken.

Saeharin legkisebb csomag 0.6 gr. 72 fillér, 
1.32 gr 1.44 P, 1.8 gr 4.32 P. Ez utóbbinak a 
cukoregyenértéke 1.8 kg cukrot tesz ki.

B o rfo g ya sztá si adó.

A borfogyasztási adó 20.00ü-nél nagyobb 
lélekszámú helyeken literenként 50 fillér, 10—2Ő.000 
lélekszámú helyeken 40 fillér, tízezernél kisebb lé
lekszámú helyeken 36 fillér literenként. A must 
fogyasztási adója az első két csoportban literen
ként 35 fillér, a 10.000-nél kisebb lakosú helyeken 
30 fillér. Gyümölcslé fogyasztási adója nagyobb 
helyeken 18 fillér, a 20.000-né! kisebb helyeken 
14 fillér. A szeszes italok fogyasztási adója hl. 
fokonként 60 fillér mindenhol, a sör fogyasztási 
adója literenként 3.2 fillér. . #

H ú sfo g ya sz tá s í adó.

A húsfogyasztási adónál is 3 osztályba vannak 
sorolva a helységek, I. osztály a 20.000-nél több 
lakosú, II. a 10—20.000, 111. a 10.000 lakosnál 
kisebb helységek. A húsfogyasztási adó vágó és 
kisebb marhák után I-sö 36, Il-ik 28, lll-ik 20 P 
darabonként. Egy éven aluli borjúnál 1-ső 6, Il-ik 
4.50, 111 ik 3 P darabonként. Juhok, kosok, kecs-

Ha kegyelmed reám az ég virágát szórja 
Vagy haragod lesújt, letipor a porba,
Én mindig csak áldlak,
Hittel imádlak.

P. I. Szeged. Sajnos kívánságának nem 
tehetünk eleget. — Örülünk, ha helyesírásban 
gyakorolja magát s a versírást folytatja.

M. L. Sopron. Verseit nem tudtuk közölni; 
a prózai cikkét mi magunk érdeklődéssel olvastuk. 
Azt szeretnénk, ha következő cikkében leírná, 
melyek a hazánkkal határos szomszéd államok s 
azok földrajzi, gazdasági, népi helyzetét röviden 
ismertetné.

Felelős szerkesztő és kiadó

GÖLLNER AáÁRIA.

E jótékonysági folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE. 

Budapest, V., Markó-utca 27. földszint 6. szám.
Nyomaton a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


