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Irta : Ilovszky János

Reggeli öt óra. Kint sötétség. Havas háztetők. Zuzmarás 
fák. Lelket nem látni az utcán. A  közvilágítás lámpáinak fényéi 
ködös levegő öleli körül. Ott ülök a rádió előtt és keresek a három 
lámpás készülékemen német állomást. Végre fütyül a készülék 
és halk hangon bejön Boroszló. A  speaker egy német szerző 
zenemüvét jelenti be s rögtön utána erős ütemmel induló hang
zik. Majd az órát mondja be: 5 óra 15 perc. És újabb lemezt 
jelent.

. . .  A  Saarvidéki népszavazás eredményét lesem és várom 
a mikrofonon át, azért, hogy a speakernek a hangjából és a be
jelentett számadatoknak nagyságából tudjak következtetni arra a 
szisztematikusan elért győzelemre, amelyet Németország közel 
másfél évtized óta megszakítás nélkül folytatott a németbirodalom 
gyöngyszeméért ■ a Saarvidékért.

Pillanatok alatt végigvonul előttünk a küzdelemnek a nagy
sága. Franciaország is szisztématikusan dolgozott a Saarvidék 
megtartásáért, vagy legalább is a „status quo“ fenntartásáért. Ha 
valamely tárnában észrevette, hogy a csoportvezető bányász 
németérzelmü leváltotta és francia vezetőt tett oda.

Németország ? A felfüggesztés pillanatától kezdre ugyanazt 
a fizetést adta a csoportvezetőknek mind a mai napig, mint 
amikor a csoportvezető dolgozott a bányában. Biztosította embe
rét a maga számára, egyben megvédte a hazafias érzelmű német 
polgárt és a családjának is biztosította a kenyeret.

Franciaország ? A  német anyanyelvű iskolák helyett francia 
iskolákat állított be.

Németország ? Megtette a propagandáját, hogy reggel a 
gyermekek francia iskolába jártak, délután a német nők kivá
lasztották maguk közül a legalkalmasabbakat és oktatták a gyer
mekeket.

Franciaország ? Erre behozta a délutáni oktatást is.
Németország ? Behozta, hogy a téli szürkületben, amikor a 

gyermek a délutáni oktatásról hazament, vacsorát kapott és az 
esti órákban ment a német iskolába. ,

Szóval nem hagyták magukat. És a német szervezettség 
igy már a gyermek leikébe plántálódott bele Germánia javára.

. . .  A  népszámlálást is kellőleg előkészítették. Éjjel-nappal 
rádión és a sajtón át ás a kiküldött és veszélytől meg nem riadó 
férfiak és nők ajkáról szóltak a propaganda-szózatok.

Mi e munkának a következménye ? A  teljes siker.
. • . Ha soha semmit nem vehettünk intő példának, úgy ezt 

a szavazást intő példának és irányításnak kell tekintenünk. A  
nemzeti Géniusz, a nemzeti akarás, a nemzeti áldozatkészség és 
a nemzet jövőjéért folytatandó küzdelem olyan példája a német
ség magatartása, hogy nekünk, a magyarságnak ezt a sziszté- 
matikus küzdést a pozíciónkért- a jövendőnkért a legteljesebb 
mértékben át kell vennünk, mert botor az, aki azt mondja, hogy 
a saját útjainak kijelölésénél nem veheti figyelembe azt, ami 
máshol bevált.

Izgalommal ültem a rádió előtt és egymás után hallottam 
felzengeni a német erőből született indulókat s amikor reggel 6 
órakor Boroszló átkapcsolt Berlinre, a hangszóróból a diadal
masan kongó harangoknak játéka körülmelegitette a szivemet és 
a harangok zúgásából, a felhangzó diadalmi énekekből — ame
lyeket erős férfikórusok zengtek — annak ellenére, hogy a szava
zás percentuális aránya nem volt még publikálva, tudtam és 
éreztem a németek óriási arányú győzelmét.

A  Baross Szövetség a magyar gazdasági életben a gazda
sági etika egyik legerősebb letéteményese. Büszkén mondhatjuk, 
hogy az érdekképviseletek első soraiban harcolunk és a legutóbb 
eltelt esztendőkben követett etikai alapon álló gazdasági politikánk
kal nem ellenségeket, csak a barátoknak óriási tömegét és meg
felelő számú irigyet szereztünk.

Szövetségünk céltudatos politikája tekintetében sikerekre 
támaszkodhat. Még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a 
sikereket diadalmi tényékként könyvelhessük el, de azt igenis 
megtehetjük, hogy az önkritika gyakorlása közben is megálla
pítsuk . hogy eredményeinket az az öntudat és az a szervezettség
biztosította, amely „ Kékkönyvünk" tanúsága szerint ma már a 
velünk azonos felfogású kereskedők, iparosok légióit viszi a 
magyar közönség elé.

Minket az alapszabályok kötnek. Mi alapszabályaink alap
ján dolgozunk. De alapszabályunk nemcsak írott malaszt, hanem 
törvény. Törvény, amelynek minden vonását, minden erejét és 
minden szabályát érvényesítettük, érvényesítjük és érvényesíteni 
fogjuk a jövőben is, mert munkánk semmi mást nem céloz, 
minthogy a magyar gazdasági életet alátámasszuk azzal a len- 
dülettel~és elhatározással, amely a Baross Szövetség minden 
egyes tagjában él.

Február hava a Baross Szövetségnek megint egy igen jelen
tős állomása.

Februári közgyűlésünk nemcsak újbóli seregszemle és 
célkitűzéseinknek újbóli megállapítása, hanem bizonyíték arra, 
hogy az ország vezetőférfiai megértették és segitőkézzel támo
gatják a Baross Szövetséget utjának megfutásában.

E pillanatban, amikor e sorokat diktálom és kitekintek szo
bám ablakán át az ég kék színére, amelyet fehér felhősávok 
csíkoznak be, fehér füst felhő száll felfelé, a szemben álló, nap
fényben fürdő háznak kéményéből a felhők felé.

A  napnak bágyadt sugara elönti a fehér háztetőket. Úgy 
érzem, hogy az az áldozatkészség, az összetartásra való törek
vés, amely a Baross Szövetséget az utóbbi esztendőkben jelle
mezte, az az áldozati füst, amely felfelé száll és a Baross Szö
vetség kék-fehér színe a magyar jövendő Napjának kisérő szine- 
ként fog mind erősebben előre lendülni a magyar gazdasági 
törekvésekben.

Február 10-re becsavart zászlónkat újból elvisszük a sereg
szemlénkre és amikor visszük a zászlót, mérleget csinálunk ön
magunkban ! A zászlóra folt nem esett! Erre féltékenyen vigyáz
tunk és vigyázunk a jövőben is• Tudom és érzem, hogy minden 
Baross-tagtársunk, aki át van itatva a nemzeti érzések melegé
től, ott fog újból tevékenykedni a közgyűlésen. Ott lesz az utána 
következő szerény estebédünkön is. A  közgyűlésen ott lesz, mini 
harcos katona és az estebéden, mint házigazda, hogy mindazok, 
akik megtisztelnek bennünket vendégekként, jó l érezzék magukat 
körünkben és lássák, hogy a Baross Szövetség a maga célkitü- 
zéseiben nem ismer más gondolatot, mint a nemzetnek minden 
fenntartás nélkül való igazi szolgálatát! ! !
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B e s zé d e s  Ottó em lék eze te
A  diszitőíestőipart súlyos gyász érte 

Beszédes Ottó elhalálozásával. A  bol
dogult iparának egyik kim agasló kép
vise lője volt. aki tevékeny részt vett az 
iparos közéletben, mint az ipartestület 
elöljáróságának tagja. Iránya iskolát 
jelentett s közm egelégedésre töltötte be 
a mester-vizsgáztaló-bizottság elnöki 
tisztjét. A z  utóbbi években kifejtett 
munkásságából is kiemelkedik a sze
gedi Fogadalm i templom, a budaörsi 
plébánia templom, a Rózsák-terén levő 
budapesti görög katholikus templom, a 
Herm ina-m ezei plébánia templom dí
szítő festése. Munkásságát iparművész, 
templom-diszitő festő és m ázoló üze
mét fiai. O ttó és László, aki atyjukkal 
15 éven ót úgy üzleti, mint művészi 
téren a legszorosabban együttműköd
tek. a boldogult közismerten gondos, 
becsületes szellemében igyekeznek 
továbbvezetni. A  boldogult a Baross 
Szövetségnek alapítása óta megbecsült 
tagja volt. akinek emlékezetét kegye
lettel őrizzük meg.

D rogisták
a kozm etika i c ikkek 
k ész ítésén ek  k ép e 
s ítésh ez  kötéséért

A  drogistók évek  óta szorgalmazzák, 
hogy kössék képesítéshez a kozmetikai 
cikkek készítését. Hogy ez a kívánság 
indokolt és jogosult, azt magyarázni 
som kell azoknak, kik figyelemmel ki
sérik a z  e téren mutatkozó tarthatatlan 
állapotokat. A  drogistók által követett 
üzleti etika parancsoló szükségességgé 
eszi. hogy a sajtó publicitásának 

igénybevételével tárják fel az orvoslást 
igénylő bajokat és a sérelmek állandó 
hangoztatásával igyekezzenek u'iáf 
egyengetni annak, hogy a kozmetikai 
cikkek készítése térén rendezett á lla
potok legyenek. Figyelemre kell mél
tatni. hogy nap-nap utón gombarr.ódra 
szaporodnak a kozm etikai cikkeket j 
készítő pincemühelyek. melyeknek tu- i 
lajdonosaik szakképzettség nélkül, si- 
óny. a közegészségügyi és higiénikus 

követelm ényeknek meg nem fe le lő  
cikkeket gyártanak. Ezek a túlnyomó- 
részt töke nélkül dolgozó egyének a 
vásárlóközönség h iszékenységére spe
kulálnak. m inőségileg selejtes árukat 
gyártanak és ezekkel árasztják el az 
országot.

V ilágos, hogy huzamosabb idő múl
tával a vásárlók ugyan kijózanodnak 
és rájönnek arra. hogy az olcsó áron 
árusító pincések m inőségileg selejtes 
árut készitő kontárok, kik teljesen ér
téktelen cikkek vásárlására animálták 
őket. De addig is. mig a közönség 
széles rétege rájön arra. hogy a koz
metikai cikkekkel házalók silány óiu- 
jukkal megkárosították őket, a drogis
ták érzik meg legjobban a bajokat, 
mert üzleteikből vevőik elmaradoznak. 
Oda kell tehát hatni, hogy ezek a koz
metikai cikkeket készitő műhelyek köz
egészségügyi és iparrendészeti szem
pontból egyaránt hatóságilag ellenőriz
tessenek és módot kell találni arra. 
hogy kozmetikai cikkek készítésére 
csak szakképzett egyének kapjanak 
jogosultságot. Napnál világosabb, hogy 
ez a kívánság nemcsak a drogisták 
gazdasági érdekeit, hanem a lakosság 
egyetem es érdekét szolgálja.

A  képesítéshez kötöttség az. mely 
sajátos viszonyaink mellett biztosíték 
arra, hogy a kozm etikai cikkeket a 
jövőben  csak szakképzett egyének fog
nak készíteni. N y ilvánvaló  az is. hogy 
a képesítéssel bíró egyének nem ár- 
rontással, hanem minőségileg jobb 
cikkekkel fogják a közönség figyelmét 
készítményeikre terelni. Ha képesítés
hez kö 'ik  a kozmetikai cikkek készíté
sét, m eg fog szűnni a tisztességtelen 
verseny, m elyet a kozm etikai cikkeket 
készitő kontárok támasztanak a drog- 
istáknak. Kézen fekvő az is, hogy egye
temes érdekek és közérdekű szempon
tok is szükségessé teszik ennek a kér
désnek rendezését, mert nem lehet ál
lam i érdek, hogy a szabad ipar örve 
alatt egészségtelen elfajulásokra nyújt
son lehetőséget.

l í  öpesdy E lem ér
a vasút idegenforgalom
fejlesztő feladatáról

Köpesdy Elemér alelnöknek 
a múlt héten a vasút idegenfor- 
galomfejiesztő feladatáról tartott 
előadása a magyar közvélemény 
széles rétegeiben meleg vissz
hangra talált.

Az idegenforgalom ma üzlet. 
Olyan, mint bármely kereske

delmivállalkozás. Méretei azon
ban óriásiak. Az egész országra 
kiterjedőek. Ennek az üzletnek 
is utánna kell járni. Jót és ol
csón adni. A vevőt, ebben az 
esetben az utast megkeresni és 
megtartani.

A  vasút utasakviziciója
A  német vasutak nagy stílus

ban feküdtek reá erre az üzletre. 
Tőlük lehet tanulni. Az egész 
német vasút hatalmas forgalom 
megszerző tevékenységet folytat. 
Ezen üzletág biztosításának 
módja : legyen az utazás ké
nyelmes, kellemes és gyors- A 
trianoni adottságokhoz alkal
mazkodva meg keli ragadnunk 
minden alkalmat arra, hogy a 
személyforgalom terén is azt a 
tranzitó jelentőséget, mely a 
békében a miénk olt, ismét 
megszervezhessük, mert a há
ború utáni időkben ettől ben
nünket fokozatosan elütöttek.

A  forgalom gyors lebonyolí
tása érdekében az elektrifikálós 
még további kiépítését és a mo
toros járatok általánosítását sür
gette. A hosszú és kihasználat
lan vonatok helyett, kisebb férő- 
helyű, de gyorsabban és gyak
rabban közlekedő motoros já
ratokra van szükség.

Az utazási idő megrövidítése 
jelentős mértékben a hatóságok 
feladata is. A különböző (útle
vél, vám, pénz, rendészeti és 
katonai vizsgálatokat) nem a 
határállomáson magán, hanem 
a mozgó szerelvényben kellene 
lebonyolítani, hogy ekként időt 
nyerjünk a forgalom lebonyolí
tásában.

Az utazás kényelmének biz
tosítását célozza a jó összeköt
tetés és a közvetlen kocsi. A 
MÁV agilis vezelősége sokat 
tett már eddig is ezen a téren, 
azonban úgy tarifális, mint for

galmi tekintetben több sürgős 
feladat vár megoldásra. A  nem
zetközi viszonylatban közlekedő 
vonatoknál a főleg Angliában 
olyan nagyszerűen bevált hely
jegyek rendszerét ajánlotta a 
MÁV figyelmébe. E rendszer 
hozta magával, hogy a szükség
letnek körülbelül több, mint a 
háromnegyed része mindenkor 
áttekinthető, ezenfelül az utast 
szám talan kellemetiensegiől 
szabadítja meg- A kényelmes 
utazáshoz tartozik nemcsak a 
rend és tisztaságnak állandó 
felügyelete, hanem az is, hogy 
az utasokat élelemmel minden 
időben jó l és olcsón lássák el. 
A német gyorsvonatokon a 
kocsikkénti kiszolgálás van be
vezetve s a rendszer eredménye, 
hogy a forgalom jelentős mél
tókban emelkedett. Az olcsó 
utazás azonban előfeltétele a 
forgalom emelésének. Az elmúlt 
időkben az áruszállításra fek
tette a MÁV mint jövedelem- 
szerző üzlet gra a fősulyt. Ma 
ez elmúlt, sőt az áruszállítási 
tarifákban számos csoportjával 
a gazdasági élet egyetemes éi- 
dekei leszállításokat tesznek 
parancsolóan szükségessé. így 
tehát a hosszú ideig állandóan 
veszteségesnek jelzett személy
szállítást kell gyümölcsözővé és 
jövedelemszerzővé tenni — ol
csóság utján. Elérhető ez a ra
cionalizálás számos eszközével,

' a berendezések és a személy
zet korszerű kihasználásával.

Nem szubvenció, —
hanem szerves megoldás

Köpesdy Elemér ellene van 
annak a mostani rendszernek, 
hogy szubvenciók nyújtásával 
különböző közlekedési ágaza
toknak elsőbbséget biztosítanak. 
Nem államsegély, hanem szer
ves gazdasági elgondolás és 
ennek megvalósítása a felvirá
goztatás útja. Az összes közle
kedési vállalatokat egyforma 
teherviselési nívóra kellene 
hozni. Sürgette a menetdijak 
mérséklését. A  weekend forga
lommal kapcsolatban felvetette 
azt a gondolatot, hogy vasárnap 
nem lehet-e minden harmadik 
osztályú kocsi, bármely irány
ban közlekedjék is, filléres. Ez 
egy csapással fellendítené a 
helyközi forgalmat is

A vasútnak akvizíciós tevé
kenységét a személyforgalom 
emelésére kell fordítania. Ezen 
célból a reklám minden eszkö
zét kell igénybevennie. A  fran
cia és angol vasúttársaságok 
példájára utalva, az utasszerző 
reklám minden ágazatára hívta 
fel a figyelmet. A  reklám kere
tében külön fejezet jut a plaká

toknak. melyekkel főleg a kül
földön egész ütközetet vívnak 
meg az érdekeltek. Bár nálunk 
ezen a téren az utóbbi években 
nagyon dicséretes haladás ta
pasztalható, a plakátnak mint 
reklámeszköznek célszerű és 
hatékonyabb alkalmazása csak 
akkor volna remélhető, ha szak
értő műépítész és propaganda 
személyiségek kezébe tennék 
ezt az ügyet.

Nagyon életrevaló ötlet az is, 
amikor hangsúlyozta, hogy a 
vasútoknak külön sajtóirodát 
kellene felállitaniok. A rádió és 
a film ma a reklám nagy esz
közei, azonban ezt a magyar 
idegenforgalom emelése érde
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kében nem kellően használták 
még ki, illetve ami kísérlet tör
tént — egy-két kivételtől elte
kintve —, mind meglehetősen 
gyenge és inkább a magyar élet 
rusztikus vonatkozásait tolja elő
térbe. melyektől nem lehet vár
ni, hogy a nyugati közönséget 
vonzza. Az összes megmozdu
lásokon, főleg kiállításokon, vá
sárokon a vasút legyen otl és 
vegye ki belőle részét.

A  magyar idegenforgalom 
eme’ése nemcsak elsőrendűen 
fontos kereskedelmi és általános 
gaz Jasági érdek, hanem az or
szág megismertetése révén a 
revízió szolgálata.

A  belügyminiszter
uj utlevél-rendelefe

A belügyminiszter az útlevél- 
kiállító hatóságokhoz intézett 
legújabb rendeletének előírásai 
a kereskedő és iparosvilágot is 
közelről érintik. A  rendelet főbb 
intézkedéseit az alantiakban is
mertetjük :

Mindenki, aki a jövőben út
levelet akar váltani, személyesen 
tartozik megjelenni az utlevellap 
kiállítására illetékes hatóságnál, 
személyes megjelenés alól csakis 
akkor lehet eltekinteni, ha meg 
nem jelenése komoly okkal indo
kolva van.

Az utievélkérelem felvétele 
alkalmával igazolni kell, hogy 
az utlevélkiállitó hatóság ható
sági területén legalább hat hónap 
óta lakik. Ha hat hónapnál rövi
deb ideig lakik valaki egy he
lyen. akkor előző lakhelye köz
ségi elöljáróságának, városok
ban rendőrkapitányságnak bi
zonylatával igazolnia kell, hogy 
ott mennyi ideig lakott és mivel 
foglalkozott, személyazonossá
gát pedig az általa becsatolandó 
két fénykép hátlapján az előző 
lakhelye szerint illetékes községi 
elöljáróságnak, illetőleg rendőr- 
kapitányságnak kell igazolnia.

Minden egyes utlevélkérőnek 
megfelelő okmányokkal kell 
igazolnia nevét, születési helyét 
és idejét, vallását, foglalkozását, 
szüleinek nevét és állampolgár
ságát.

Az állampolgárság igazolása 
rendszerint tiz évnél nem régibb 
keletű állampolgársági bizonyít
vánnyal, vagy négy évnél nem 
régibb keletű illetőségi bizonyít
vánnyal történik.

A belügyminiszter felhívja az 
utlevélkiállitó hatóságokat, hogy 
ezentúl egy évnél hosszabb 
időre útlevelet se ki ne állítsa
nak, se meg ne hosszabbítsa
nak, mert lehetőleg rövid időn 
belül a jelenleg forgalomban 
lévő utlevélnyomtatványok he
lyett uj mintájú, a hamisítást a 
lehetőségig kizáró utlevélnyom- 
tatványokat fog bevezetni.

ÉSövtrágok, csokrok , 
koszorúk

K M O S K Ó  üzletében
K ír á ly .u . 6 5 .  E ö t v ö s .u tc a  6 .  

„ F L O R ID A "  Telefon  35— 3— 55. 
Eölvös-utca : 29— 9— 72.
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«lelb recen i k am ara
az árrombolás elleni 
védelemről

Brunhuber r ö f t í J O T Í
V il i . ,  B a r o M -u t c a  61. Tel. 34-1-78. 
Művészi elsőrangú fényképek, levelező

lapok. aquarell. olajfestmények.
J u tá n y o s  á ra k .

Baross tagok és azok családtagjainak
10°/« k e d v e z m é n y .

A  debreceni kereskedelmi és ipar
kamara nagy-értékű felterjesztési inté
zett a kereskedelm i miniszterhez, m ely
ben az árrom bolést az egész vonalon 
tisztességtelen versenycselekménynek

kéri minő síttel i. hlekintctbcn a kamum 
ál nencti idő! javaso l < gószcn 1935 év 
végéig. A  nagyon figyelem rem éltó fej
tegetésekből a következőket vesszük :

Küzdelem a
A súlyos gazdasági helyzet

ben rendkívül nagy küzdelem 
folyik a fogyasztóért. Ebben az 
éles küzdelemben állandóan 
csaknem minden szakmában 
felüli a fejét az árlicitálás, ár
rombolás jelensége, amely alatt 
az eladási árnak tudatosan olyan 
alacsonyan való megállapítását 
értjük, amely az eladó beszer
zési. előállítási költségeit sem 
fedezi, ami tehát a versenytárs
nak elviselhetetlen versenyt 
okoz.

A z  érdekeltség ez ellen rész
ben a szabott ármozgalommal, 
részben pádig áregyezmények 
kötésével védekezik. Sajnos 
sem a szabott ármozgalom, sem 
pedig az áregyezmények m< g- 
kötése nem nyújt hathatós vé
delmet. úgyhogy felmerül az a 
kérdés. vájjon fenntartható e 
továbbra is az az álláspont, 
amelyet a tisztességtelen ver
senyről szóló törvény megalko 
tása idején az árrombolással 
szemben elfoglaltak.

Tudjuk azt jól, hogy a tisz
tességtelen versenyről szóló tör
vény megalkotása idején, to
vábbá a mi törvényalkotásunk
nak mintául szolgáló Németor
szágban úgy az 1896. évi törvény 
megalkotásakor. mint ennek 
1909-b“ n bekövetkezett módo
sításakor felmerült az a kíván
ság. hogy az árrontás (Preis- 
schleuderei) ellen védekezni 
kell s az árron?ást minősítsék a 
tisztességtelen verseny egyik 
jellegzetes tényálladékának.

Annak idején a törvényhozás

fogyasztóért
ezt a törekvést nem telte magá
évá. mert az uralkodó felfogás 
szerint az áralakulás területét 
teijesen szabadon kell hagyni s 
tartottak attól, hogy az üzleti 
verseny ezen döntő területén 
még a legóvatosabb beavatko
zás is igen veszedelmes s a 
fogyasztóközönség szempontjá
ból hátrányos következmények
kel járhatna-

A magyar tisztességtelen ver
senyről szó ó törvény megalko
tása idején ugyanaz volt a fel
fogás s a tisztességtelen ver- 
senvről szóló törvény alapján 
kezdetben az a felfogás érvé
nyesült, hogy a kereskedőnek 
és iparosnak korlátlan szabad
ságában áll meghatározni azt, 
hogy a forgalomba hozott cikkek, 
illetve munkája árát hogyan, 
milyen árban állapítja meg?

Amint Németországban, úgy 
nálunk is tapasztalhatjuk azt, 
hogy az árrombolás nem ma
radhatott meg. mint az üzleti 
tisztességgel teljesen összeférő 
magatartás, mert az az alapelv, 
amely szerint az iparos és ke
reskedő szabadon állapíthatja 
meg áruinak árát é< szabadsá
gában áll adott esetben a be
szerzési vagy átlagárnál olcsób
ban is árusilani, a viszonyok 
sulyosodásával mindinkább tért 
veszített annyira, hogy leguiab- 
ban Ausztriában az 1934. évi 
október hó 26-iki törvényf-amely 
1934. évi november hó 2-án 
éleibe is lépett, az árrombolá
sok meygátlására külön döntő
bíróságokat létesített-

A  magyar választott bíróságok 
gyakorlata

Ez a folyamat nálunk is pon
tosan követhető és kezdődött 
a márkás áruk árvédelmével. 
Először a budapesti kereske
delmi és iparkamara zsűrije, 
majd 1929-ben a Lever és tsai 
cég panaszára hozott választott 
bírósági ítélete, 5 évvel a tvt. 
életbelépése után az árrontást 
a márkacikkekre nézve tisztes
ségtelen versenynek minősítette. 
Ezzel nálunk is megismétlődött 
ugyanaz, ami Németországban 
és Ausztriában már régen be- 
1 övetkezett-

A márkacikkek kötelező ár- 
e "másának be nem tartását 
tisztességtelen versenynek minő
sítették azzal a megszorítással, 
hogy a márkacikkek kötelező 
előírása nem vonatkozhatik a 
mindennapi élet nélkülözhetet
len szükségleti cikkeire.

Igaz, hogy a tisztességtelen, 
erkölcstelen eljárás lényege itt 
sem áralakulás területén volt, 
hanem azon volt a hangsúly, 
hogy az. aki >-rra kötelezte ma
gét, hogy egy szerződési köte- 
lezeü*éget (ártartás) teljesít, a

i nem teljesítéssel nem juthat 
i versenyelőnyhöz. Azonban az 
eredeti álláspont meglört.

A  nem márkás árukra nézve 
továbbra is tartotta magát, azon
ban az a felfogás, hogy

, valamely árunak másnál ol 
csobban, akár a beszerzési áron 
alul is való árusítása magában 
véve nem ütközik a kereskedői 
tisztességbe, még akkor sem, 
ha ezzel az illető a saját árui 
kelendőségét fokozni kívánja 
és igy az olcsó árusítás ver
senyzést is céloz, hacsak nem 
történik a versenyzés oly körül
mények között, amelyek annak 
megállapithatására szolgálhat
nak alapul, hogy az illető ver
senytárs az olcsó árusítással 
főleg szándékosan a verseny
társak károsítását célozza.

„Egyedül az árak leszorítá
sával folytatott verseny még 
nem tisztességtelen- A Válasz
tott Bíróság megítélése szerint a 
kereskedelmi forgalomban a 
verseny szabad s a versenytárs 
letörése Is meg van engedve. 
Nem tiltott dolog tehát ily ver

senyt bejelenteni, feliéve. hogy 
a verseny megengedett eszkö
zökkel történik. A z árak leszo
rítása, mint a vásárlóközönség 
érdekeit szolgáló eljárás, az üz
leti tisztesség szempontjából nem
kifogásolható. (VB. 7503/1930.)“

A  beszerzési vagy előállítási 
áron alul való árusítás kérdése 
azonban mind nagyobb hullá
mokat vert f 1, úgyhogy ha nem 
is bírói Ítélet formájában, de 
már zsűri álláspont formájában 
a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara zsűrije a következő 
álláspontot tette magáévá: „hogy 
ha az eladási ár állandóan, 
rendszeresen a beszerzési ár 
színvonalán vagy ár alatt mo
zog. a tisztességtelen verseny 
megállapítottnak tekintendő."

Az érdekeltség köréből mindig 
több és több panasz jön a ka
marához az árrontás kérdésé
ben, amelyek folyvást amiatt 
ostromolják a kamarai zsűriket, 
hogy az árrontás, a beszerzési 
áron alul és előállítási áron alul 
folytatóit rendszeres árusítást 
önmagában véve, tehát a kisérő 
körülményekre való tekintet nél
kül mondják ki tisztességtelen 
versenynek.

Bizonyos, hogy előbb vagy 
utóbb az érdekképviseleteknek 
foglalkozniok kell ezzel a kér
déssel annál is inkább, mert a 
szomszéd Ausztriában hozott 
törvény nálunk csak élénkíteni 
fogja azt a törekvést, hogy ezt 
a kérdést a tvt. esetleges kiegé
szítésével szabályozzák.

*
Ausztriában egyelőre 1935. 

évi december hó 31-ig a keres
kedelmi bíráskodással is megbí
zott első folyamodásu törvény
székek mellett működő döntő
bíróságokat létesítettek kizáró
lag árrontási ügyekre. A  döntő
bíróságok csupán abbanhagyási 
keresetben Ítélkezhetnek. Az 
illetékesség hivatalból vizsgá
landó. Amennyiben a döntő
bíróságnál benyújtották, ugyan
ezen tényállás alapján kártérí
tési igénnyel fellépni nem lehet. 
A döntőbiróság elnökből és meg
felelő számú ülnökökből áll.

A z ülnökök a döntőbíróságban 
első alkalommal való működé
sük megkezdésekor fogadalmai 
tesznek, hogy tisztüket lelkiis
meretesen és pártatlanul látják 
el. Egyébként a döntőbiróság 
megalakulása teljesen a magyar 
választott bíróságok alakulásá
nak rendjét követi és eljárása 
is csaknem teljesen azonos a 
tisztességtelen verseny ügyében 
eljáró magyar kamarai válasz
tott bíróságok eljárásával. A 
döntőbiróság az egyes szakmai 
testületektől is szakvéleményt 
kérhet s a szakvélemény beadá
sára 8 napot meg nem haladó 
határidőt tűzhet ki. A  döntőbi
róság Ítélete ellen jogorvoslat
nak nincsen helye, csupán sem

K ö n y v e k , S zín h á zje g y e k
P fc i le r  F e rd in á n d  (ZddW  Te»»vé«4 ) 

nemzeti kA«»y
B u d ap es t, IV .. K ossu th  ! .n » o * u  5

miségi panasznak, a. oi. törvény
székhez, mely mi llctt működik.

Tekintettel arra, hogy ez az 
intézmény nálunk 1924. évi má
jus hó 15-ike óta megvan, az 
árrontás kérdésében pusztán azt 
kellene kimondani, hogy az ár
rontás az üzleti tisztességbe üt
köző versenyeszköz s ezen kér
désre is ki kellene terjeszteni a 
tvt. hatályát. Úgy véljük, hogy 
ezt a kérdést a kamarák mel
lett működő u. n. fegyelmi bi
zottságok felállításával kapcso
latos tvt. módosítás során szin
tén sürgősen tárgyalni kellene.

Baross Szövetség 
kongresszusa

A Baross Szövetség idei köz
gyűlésével kapcsolatban kon
gresszust tart, melyen megtár
gyalja mindazokat az átfogó je 
lentőségű, úgy kereskedelmi, 
mint pedig ipari kérelmeket, sé- 
relmeketéskivánságokat, melyek 
megoldásra várnak eddig mind
hiába. Ezen a kongresszuson 
résztvesznek a B. Sz. összes 
szervezeteinek kiküldöttei s igy 
a tanácskozás jellege országos 
lesz.

A  kongresszusi bizottságok 
megszövegezik a maguk indít
ványait s aztán a kész anyagot 
a febr. 10-iki folytatólagos köz
gyűlésen tárják elő. Ez a foly
tatólagos közgyű lés, melyen 
megjelennek a kormány, a po
litikai és a gazdasági élet vezető
emberei, egyedül csak azokkal 
az indítványokkal fog foglalkoz
ni, melyek a közgyűlés elé utal
tattak és a kongresszusi bizott
ságok állal tárgyaltattak.

Mi szerepel a Baross-kon- 
gresszus napirendjén? A  követ
kező kérdések : a kereskedelem 
szakképesítéshez kötése, a gyá
rak detailárusitása elleni állás- 
foglalása, az áruháziadó beve
zetése, a kézművesipari szak
mák elárasztásának észszerű 
meggátlása és az ipartörvény 
sürgős módosítása, az adóügyi 
rendszer reformja, a devizaeb 
látás és általában devizagaz
dálkodás kérdése, a társada- 
lombiztositóterhek felülvizsgá
lata.

íme a főbb pontok, melyek 
minden szakmát kivétel nélkül 
érdekelnek. A  Baross Szövetség 
azonban olyan testület, ahol a 
küzdelem szolidárisán folyik s 
igy beleveti magát a harcba az 
a szakma vagy réteg is, mely 
egy-egy kérdésnél közvetlenül 
érdekelve nincs. Ennek folytán, 
dacára a kamara ismételt eluta
sító határozatainak, az országos 
Baross - kongresszus foglalkozni 
fog a vasárnapi munkaszünet 
kérdésével is és azt a közgyű
lésen is erőteljesen megvilágítja.

Készüljünk a Baross-kongresz- 
szusra. mely méltó utóda lesz 
az 1922— 1923. években Debre
cenben és Pécsett, majd Szege
den megtartott országos Baross- 
t ábor ozásnak._______ _

1
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A  nagy és középkereskedelmi 
csoport uj vezetősége

A  Baross Szövetség nagy és 
középkereskedelmi csoportja 
hétfőn tartotta meg tisztújító évi 
közgyűlését, melyen megejtette 
az aíapszabályszerü tisztikar és 
elektorválasztást.

A  csoport elnöke s ezen a 
réven a Szövetség alelnöke Kiss 
Endrekereskedelmi tanácsos lett. 
Alelnökök: Majthényi Béla m. 
kir. kormányfőtanácsos. Plöki 
Antal kér. tanácsos. Dán János 
festéknagykereskedő.

A  csoport közgyűlési rendes 
elektorai: Félix Aladár kér. tan.. 
Flóderer Vilmos vezérigazgató, 
Kátai Ernő,Szittner Ferenc, Herr- 
ling Vilmos, Járitz Nándor. Ko- 
kay Rezső, Messik Ödön kér. 
tanácsos, Nagy Ferenc, Neruda 
Nándor, Pilon Vilmos. Palkouits 
István. Hüttl Artúr. Saly Árpád, 
Fellegi Sternischa Károly. Szabó 
Ödön. Rogátsy Kálmán. Szakái 
Géza, Mahunka Ferenc, Wittek 
István, Weigand Rezső.

Közgyűlési pótelektorok: Föld
vári Ferenc, Bielek Károly, ifj- 
Dreszmann Károly, Kertész Já
nos, Merkovits Sándor, Stessel 
János, W inkle Nándor kér. tan.

Tudnivalók
az adóvallom ásokról
A jelenleg érvényben levő 

törvényes rendelkezés k értel
mében azok az adózók, akiknek 
az elmúlt évre 10 ezer pengőt 
meg nem haladó tiszta jövede
lem, illetve 200 ezer pengőt meg- 
nem haladó tiszta vagyon alap
ján volt általános kere-eti-, és 
jövedelem, illetve vagyonadójuk 
jogerősen megá lapitva. de akik 
az említett adóik rögzítése he
lyett azoknak uj kivetéssel való 
megállapítását kívánják, január 
hó végéig mondhatják fel adói
kat az illetékes m. kir. adóhiva
talnál. Budapesten a kerületi 
adófelügyelőségnél, ha az utol
só kivetés óta jövedelmük vagy 
vagyonuk lényegesen csökken*, 
vagy az utolsó kivetés már ere 
detileg is túl magas volt

A  bélyegtelen felmondási kér
vényhez csatolni kell az elmúlt 
év jövedelméről, illetve a/, év vé
gi vagvonról szerkesztett szám
szerű általános kereseti adó-, il
letve jövedelem és vagyonadó 
bjvallást is, melynek hiányában 
a felmondási kérelem ériemben 
nem tárgyalható.

Január hóban tehát azok, a-c 
egyébként kereseti-, illelve jöve
delem és vagyonadó rögzítés alá 
tartozó adózók adnak bevallást 
jövedelmükről és vagyonukról, 
akik adóikat felmondják és rög
zítés helyett azoknak uj kivetés
sel való megállapítását kérik.

Nem esnek adórögzités alá a 
10 ezer pengőt meg nem haladó 
jövedelem és 200 ezer pengőt 
meg nem haladó vagyon alap
ján megadózottak sem, ha :

1. megadóztatásuk csonkaév 
eredménye alapján történt;

2. múlt évi adóik 1935 február 
végéig sem nyertek jogerős meg
állapítást ;

3. az elmúlt évben adóztatásuk 
helye változott, mert foglalkozá

sukat más községben folytatják, 
illetve más községben laknak. A 
székesfőváros területén az adózó 
üzletének vagy lakásának egyik 
adófelügyelőségi kerületből egy 
másik kerületbe való áthelyezése 
nem akadálya annak, hogy az 
illető adója az uj kerületben is 
rögzittessék ;

4. az elmúlt évben foglalko
zásuk megváltozott.

A most megnevezettek kere
seti", jövedelem és vagyonadója 
az érvényes rendelkezések sze
rint nem rögzíthető s igy az 
ilyen adózó részéről az adófel

mondásra sincsen szükség, ha
nem csak az adózók ép úgy. 
mint 10 ezer pengőt meghaladó 
jövedelem- és 200 ezer pengőt 
meghaladó vagyon alapján meg
adózottak február hóban kötele- 
lesek számszerű adóbevallása
ikat benyújtani.

Az a körülmény, hogy az 
adózó kérte az adóalap újbóli 
megállapítását, nem lehet aka
dálya annak, hogy az adóalap 
akár első, akár másodfokon az 
előző évi adóalapnál nagyobb 
összegben állapittassék meg. ha 
a tárgyalás folyamán kiderül,

hogy azelőző évi tényleges jö
vedelem,jletőleg vagyon az elő- 

I ző évre negállapitott adóalap
nál nagyobb.

A felmondást megelőzőleg te
hát minden adózónak komoly 
számítást kell eszközölni annak 
megállapítására, hogy felmon
dási kérelme indokolt-e? Ellen
esetben kiteszi magát annak, 
hogy eredetileg rögzítés alá esett 
adóalapja saját felmondása foly
tán az előző évivel szemben fel
emeltetik.

Szabad ítsanak  m eg bennünket  
a mostani tej gazdálkodástól

Kállay Miklós lemondott föld- 
mivelésügyi miniszter hivatali 
utódjának súlyos örökséget ha
gyott hátra: többek közölt a 
tejrendeletet. Nincs ennek széles 
e hazában a nép között áldója 
egy sem, csak átkozója. A ren
delet fenntartása abszurd. A 
megfejelt uj tervezet, melyet a 
kereskedelmi testületek hivata
losan még mindig nem tudhat
tak meg, a régebbinél is na

gyobb szörnyszülött.
Érdeklődéssel vártuk, hogy 

Darányi Kálmán, az uj minisz
ter azonositja-e magát e rende
lettel. Az első nyilatkozat, mit e 
tekintetben tett, minden óvatos
ság mellett is annyit elárult, hogy 
a rendelet ujrakibocsátása nem 
fog késni. Szóval mégis marad 
az egész rendszer? Nem hisszük, 
hogy aKállay-féle tervezetet az 
uj miniszter magáénak mondja.

Uj fogyasztási adó
A legkomolyabb kifogásokat 

kell emelnünk az ellen, hogy a 
tejrendelet uj adónemeket akar 
bevezetni. A tervezet a belíöldi 
vaj fogyasztást kilogrammonként 
40 fillér uj adóval sújtja. E 40 
fillérnek az a rendeltetése, hogy 
árkiegészítő alapba kerüljön. Es 
micsoda bizarr gondolat az, 
hogy e céladó megtörtént be
fizetésének igazolása céljából 
elrendelni akarják azt. hogy a 
vajat a jövőben csak 5— 10 de- 
kás. negyed, egy és ötkilós da
rabokban állami csomagoló pa
pirosba göngyölve szabad for- 
galombahozni. Aki ezt a ko
mikus rendszabályt kieszelte, 
annak fogalma nincs a magyar 
gazdasági életről. Valami szoba
tudós lehet, aki a földmivelés- 
ügyi minisztérium vastagfalu 
palotája lefüggönyzött ablakai 
mögül nézi, de sohasem látta 
magát az életet. A  pénzügyi 
szekatúra kimeríthetetlen forrá
sává válik a rendelet ez a ré
sze, — amennyiben ezt mégis 
fenntartanák.

De eltekintve attól, a vaj épen 
úgy mint a tej, a legszélesebb 
néprétegek tömegfogyasztási 
cikke. Hát épen ezt drágítják 
meg s innen merítik a külön
böző árkiegészítő alapok pén
zét, már nincs semmiféle mód 
arra, hogy a magyar mezőgaz
daságot okosan is lehessen 
megsegíteni, csak mindig a nyo
morult városi lakosság terhére. 
Két esztendő óta az adóilleték 
és vámemeléseknek egész sorát 
kapta már a gazdasági élet, 
helyesen a magyar városi la
kosság, nagyon félni kell attól, 
hogy a józan belátás nem ural
ja a tömegeket és a feszített 
hurok elpattannak. Meg .kell 
mondani nyíltan és kíméletlenül 
az igazat, hogy újabb adóterhek 
kivetésével senki sem segit eb
ben az országban, hanem csak

ront. A vaj és mesterséges étel- 
zsirok, a margarin stb. meg
adóztatása a milliós tömegek 
szájában levő kevés keserű ke
nyeret még keserűbbé teszi. Ily 
elgondolásokkal szemben nem 
érv és szolgálat az, ha rámuta
tunk arra. hogy ám jöjjön ez a 
rendszabály, legális vajforgalom 
eltűnése lesz az eredmény.

A tejrendeletterve^et egyéb 
rendelkezései messzemenően ki 
váltják aggodalmainkat. A  rend
őrt. csendőrt, a pénzügyőrt s 
mindenkit, akinek karhatatmi 
beosztása és fegyvere van a tej
kérdés „normális“ megoldásá
nak szolgálatába állítani, ezt 
Magyarországon — engedjenek 
meg az urak — nagyon furcsá
nak tartjuk. Minek adminiszt
rálják a gazdasági életnek ezt 
az ágát, csak ezért, hogy a kül
földre dumping áron dobván 
tejtermékeket, valutákhoz jus
sunk? Jó. elfogadjuk, hogy az 
adott körülmények között sok 
iparágnak nem lehet másként 
valutát szerezni, mint igy, de 
akkor nincs ennek egy észsze
rűbb, olcsóbb útja- mint az egész 
karhatalmi apparátus mozgósí
tása. Higyjék el. rettenetes drá
gába van nekünk az igy meg
szerzett valuia. Számítsák * ki, 
hogy milyen összegű ráfizetés
sel dolgoznak a vaj- és tejter
mék exportnál és annak fede
zetét másként teremtsék elő. 
Szörnyű adminisztrálást vezet
nek be, aminek a vége egészen 
bizonyosan nagy csalódás, a le
bonyolítása hihetetlen sok ener
giapazarlás. a fenntartása gaz
dasági abszurdum.

Kényszerfuzió 
vagy vagyonelkobzás ?
A rendelettervezet azt mondja, 

hogy a földmivelésügyi minisz
ter parancsszóval elrendelheti a 
fővárosi tejvállalatok egyesítését

i s ennek a feltételeit is ő szabja 
meg. Nem titok, hogy a Köz- 

i ponti Tejcsarnok nekünk nem 
szívügyünk. De már bocsánatot 
kérünk, az ily rendelkezés nem 
jelent egyebet, mint miniszternek 
jogot arra. hogy bármikor, ha 
neki jól esik, magánvagyont el- 
koboztasson, annak rendelteté
sét egy helyen megszüntesse, 
azt máshová dirigáltassa s olya
nokkal kezeltesse, akik neki ked
vesek. Ennyire talán mégsem 
megyünk egy olyan országban, 
ahol még a polgári jogrend van 
érvényben- Mire valók ez Ilyen 
jogalkotás próbálgatások. ha 
azok szeges ellentétben állanak 
az ország alapvető törvényeivel. 
Avagy talán a magyar alkot
mány módot adott arra, hogy 
bárki is a biró előzetes meghall
gatása nélkül vagyont koboz
hasson el.

A fűszer kereskedő 
szégyenteljes fizetése
A tejrendelettervezet a fűszer- 

kereskedőnek literenként bruttó
2-6 fillér hasznot engedélyez. Ez 
a ridegség és kegyetlenség, ami
vel ezen a ponton is a keres- 

I kedőt kezelik, mindennél többet 
mond. Ezzel a ponttal szemben 
a legteljesebb visszautasitási ál
láspontra lehet csak helyezked
ni. Számos más rendelkezés is 
van, amilyen például az üveg
betét ügye. mely világosan mu
tatja, hogy a kötött tejforgalom 
kodifikátorai nem tanultak az 
eddigi tapasztalatokból semmit 

: se. Minden reményünk az, hogy 
a földmivelésügyi miniszter gyö
keresen oldja meg a problémát 
s visszaállítja a rendes tejfor
galmat.

VII. S z e g e d i Ipari V ásár : 
május 25—junius 3. A  sze
gedi Ipartestület az idén is meg
rendezi eddigi nagysikeiű ta
vaszi vásárát. A VII. Szegedi 
Ipari Vásárt május 25—junius 3. 
között tartják meg, mégpr dig az 
eddigieknél szélesebb keretek 
között. A vásárral kapcsolatos 
ügyekben készséggel ad felvilá
gosítást az ipartestület vásáriro
dája ’• Szeged, Horváth Mihály- 
utca 3.

VM essea a Baress-Szfivetség

Közgyűlésünk a gazdasági élet nagyhorderejű eseménye lesz



3 szám. BAROSS-SZOVETSEG 5

A B a r o s s * t á b o r
füszerkereskedöinek  
u] V ezetősége

Vasárnap tartolla meg a B. Sz. fü- I 
szer- és csemegekereskedó szakosz- 
tálva tisz'ujitó közgyűlését; mely B a
rabás  Gusztáv korelnök elnöklete alatt 
a következő uj vezetőséget választotta 
meg :

E lnök: Bányay  Lajos. Társelnökök: 
G ebhard  József és Udvary  József. Al- 
elnökök : M arschalek  István. Diószeghy  
Viktor. Hegedűs Pál. Zsivnosztka  Jó
zsef. Ü gyvezető elnök : M arschalek
Imre. H á zn a gy : Franzosó  Károly, ifj. 
Szigeti Gábor. Pénztárnok : Marschalek  
István és Zsivnosztka  József. Ellenőr : 
vitéz Á cs  József és Schiverer Ede. 
V ig.-biz. elnök : Pfeiffer János, alelnök : 
Tuson  Gyula. A  v iga lm i bizottság tag
ja i : D ra jkó  László. G om bár Béla. M e
zei Ferenc. Schurm ann  József. Peck  
János. D öm ötö r  Tibor. Theodorovits  
János. Czikara  János. Szakosztályi 
á lland ó bizottság ta g ja i: v itéz Á cs  
József. Bárány  Ferenc. Berdó  János. 
D ö m ötö r  Sándor, Faluhelyi József, 
H aid ler Ferenc, Hess Péter, H ilger 
Gáspár. Kleisz János. K ővá ri János, 
vitéz Laborczy  Ferenc. P in tér Kálmán* 
Riesz Jakab. Péká r Zoltán. A  H aid ler 
alap tisztikara : elnök : H aidler Ferenc, 
a le lnök : Halász Ágoston. Pénztárnok: 
Franzosó  Károly. Ellenőrök : vitéz Ács 
József, Schw erer Ede, A ntóczy  Mátyás. 
B ruzer József. Riesz Jakab, Schurmann  
József, Szigeti Gábor.

A  korelnök üdvözlő szava i után 
Bányay  La jos terjedelmes beszédben 
vázolta a teendőket.

A zok  a kérdések, am ik az elmúlt év 
elején halaszthatatlan sürgős elintézés
re vártak : a hitel, a képesítés, a va
sá rnap i munkaszünet, egységes zá r
óra . az áruházak m egrendszabályo- 
zása. a közterhek enyhítése, és igy 
tovább aktuáiitásukban még frissebbek, 
mint bármikor.

Mi az oka annak, hogy mégsem 
tudtunk előbbre jutni 9 
A z  az érdekcsoport, am elynek szemé

ben a keresztény m agyar kisember 
érvényesülése, megélhetése, bold ogu lá 
sa nem is szálka, hanem  gerenda, az 
jobba n  meg van szervezve, rejtett erő
forrása i. propagandája, fegyelm ezett
sége és m indezekhez szükséges pénze 
még m ind ig  elég erős ahhoz, hogy  
m inden felszabadulási kísérletünket 
csirá jába fojtson.

Világos tehát, hogy karleiekkel szem 
ben a múlt év  minden összecsapásá
ban alul kellett maradnunk. De a nap
nál is világosabbá vá lik  az is, hogy a 
jövőben  eredményre csak úgy számít
hatunk. ha a rengeteg küzdelemben 
elfáradt erőink le lök ik  magukról Pató 
Pál tunya gúnyáját. Magyarán mondva : 
szervezettségünket, fegyelmezettségün
ket minden tekintetben ki kell m élyí
tenünk.

összefogásban  ven  az egyedüli erő.

Ha minden kérdést alaposan megvita
tunk. a több szem többet lát elvénél 
fogva, ha minden kérdésben kifelé 
egyöntetűen járunk el. akkor az az er
kölcsi súly, amit a Baross Szövetség 
képvisel, imponálóbb erővé válik.

Társadalm i utón kell az egymáskö- 
zötti kapcsolatot megteremteni. Tagja 
ink létszámát természetesen növelni 
kell. de a tagok aktív közreműködé
sére még nagyobb szükségünk van.

Kötelességem nek tartom, hogy a kö
zeljövőben  a legszélesebb körű propa
gandát fejtsem ki, hogy a tagokat 
együttműködésre hívjam fel.

Felkérem tehát Baross-testvéreimet 
is, hogy minden rábeszélő erejükkel 
terjesszék ennek a szükségességét 
kartársaik között.

A  szakosztály belső életét pezsditsük 
fel. ha kell klubszerű összejövetelekkel 
is.

A  programm többi része az elmúlt 
év  harcainak lankadatlanul va ló  foly
tatása lesz.

A z  a megtisztelő tény, hogy az e l
nöki pozícióval újra megbíztak, csak 
erősiti bennem azt a tudatot, hogy a 

: katasztrofális forgalomcsökkenéssel és 
a gazdasági romlással járó megrázkód
tatásban mindent el kell követnünk 
Baross-testvéreimmel együttesen, hogy 
az egyensúlyunkat valahogy is fenn
tarthassuk.

E lkövetkező év  a kettőzött küzdelem 
harcának jegyében fog lefolyni.

Nemcsak hiszem, hanem tudom is, 
hogy s z ív ó s  ellenállásunk meg fogja 
hozni gyümölcsét és a sok szenvedés, 
küzdelem, kínlódás után jogos kíván
ságaink beteljesülése enyhülést hoz a 
sokat hányatott, az állam mostohája
ként kezelt szakmánknak. (A z  elnök  
fejtegetéseit á lta lános helyeslés fo
gadta.)

A z  elsők között Struczky  Sándor 
bizottsági tag szólalt fel. aki fő leg a 
küszöbön álló kamarai választásokkal 
kapcsolatban a kiskereskedőket szer
vezkedésre buzdította. M arschalek  Imre 
ügyvezető elnököt uj tisztségében szé
les körben megnyilvánult rokonszenv 
fogadta. Felszóla lása m indvégig a leg
kom olyabb érvek egész sorozatát tar
talmazta annak igazolására, hogy a 
kiskereskedő-társadalom esztendők óta 
dacára számos küzdelmének, semmi
éle érvet felmutatni nem tud. A  B. Sz. 
minden erejével azon van, hogy lökést 
adjon ennek a m ozgalom nak s amennyi
ben nem kapna bárm ely kérdésben 
más érdekeltségektől támogatást, a har
cos kisebbség éles küzdelmét indítja 
meg mindaddig, mig a tábor a kellő 
beszervezés végrehajtásával a szám- 
szerinti többséget fel nem öleli.

Vörös  Antal. Gebhard  József. Haid
ler Ferenc különböző indítványait a 

| szakosztály elfogadta.

A  kereskedelmi miniszter jóváhagyta
a módosított szövetségi alapszabályokat

A  kiskereskedelmi csoport 
uj vezetősége

A  Baross Szövetség kiskeres
kedelmi csoportja llovszky Já
nos elnöklete alatt kedden tar
tott ülésében a következő vá
lasztásokat ejtette meg:

Elnök : Zeidler Imre. Alelnök: 
Marschalek Imre. Major János, 
Bányay Lajos. Közgyűlési ren
des elektorok: Bárány Ferenc, 
Gebhardt József. Bogisich Imre. 
Gergely Péter. Speller Henrik, 
Jeszenszky Jenő, Kmoskó Mi
hály. Haidler Ferenc. Márz Ká
roly. vitéz Laborczy Ferenc, 
Marschalek István, Kovács Já
nos. Péter József. Császár Im
re, Riesz Jakab, Kollinay Béla, 
Goreczky Ferenc, Udvary József, 
Vass János. Marosvits Béla. 
Biró Béla. Közgyűlési pótelek
torok : Berdó János, Hegedűs 
Pál, Domonkos Lajos, Dömötör 
Sándor. Gross Péter, Hangos 
Géza. Hilger Gáspár.

A  Nemzetközi Vásár hely- 
kedvezményének eredménye
Hírt adtunk arról, hogy a 

Nemzetközi Vásár Igazgatósága 
mindazoknak, akik kiállításra 
január 15-éig jelentkeztek, tiz 
százalékos kedvezményt adóit. 
Ennek igen szép eredménye lett, 
amennyiben a kitűzött határidő
ig nem kevesebb mint 500 kiállí
tó jelentkezet, akik közül körül
belül a fele egészen nagy cég- 
A  vásár szabályzata értelmében 
az igazgatóság azoknak a je
lentkezőknek, akik igényeiket 
folyó évi február 15-ig bezárólag 
jelentik be, a rendes helyárakon 
biztosítja a részvételt. Azok, 
akik február 15 után jelentkez
nek csak felárat tartoznak fizetni. 
Negyon jelenős számban jelent
kezett eddig az élelmiszeripar 
és a borszakma. A  pincészetek 
a múlt évi nagyon jó minőségű 
bortermésre való tekintettel az 
eddigi mértéket is meghaladó 
módon vonulnak fel. A jelek 
szerint a kitűnő minőségű ter
mésből jelentős mennyiségeket 
lehet majd emelkedett árakon el
helyezni. Természetesen a vásár 
anyagi sikere elsősorban attól 
függ. hogy a Magyar Nemzeti 
Bank milyen összegű zárolt 
pengőkövetelést fog a vásár 
céljaira szabaddá tenni és hogy 
a vásár-lista összeállítása milyen 
lesz. Az érdekeltek körében már 
is megindult a mozgalom abban 
az irányban, hogy ez alkalom
mal biztosítsanak széleskörű le
hetőséget magyar áruk elhelye
zésére.

A  3 0  é v e s  A z  Ü z le t jub i
leum i szám a  igen gazdag tarta
lommal jelent meg. —  a gazdasági 
élet összes ágazatainak különleges 
gyakorlati ismertetéseket szentelve. 
Elsőnek foglalkozik az Üzlet a Trianon 
óta bekövetkezett gazdasági átalakulá
sok kritikájával, majd közli báró Szte- 
rényi József, dr. H alla Aurél, dr. Gratz 
Gusztáv, dr. Ká llay  Tibor. Fellner Pál, 
Vargha Imre, azonkívül számos ga z 
dasági és közéleti nagyság ünnepi 
nyilatkozatait. A z  árupiac helyzetét az 
-Áru és Forgalom ", a hitelezési válság 
újabb jelenségeit a „F izetésképtelen
ségek rovatának eredeti tudósításai 
ismertetik A  30 éves múltra va ló  
visszaem lékezések m egkapó és tarka 
erdekessegei teljessé teszik A z  Üzlet 
szakirodalm i érdemes múltjának és 
sokoldalú értékének ezt az ünnepi 
megnyilatkozását.

A  kereskedelm i miniszter az 1933. 
és 1934. évi közgyűlési határozatokkal
elhatározott alapszabálymódositásokat, 
miután azokat a földm ivelésügyi és a 
belügyminiszter is tudomásul vette, jó 
váhagyta. A z  alapszabályok uj rendel
kezései a régiektől fő leg az elnöki ta
nács összetételében, a csoportvezető
ségek és elektorok mandátumának ér
vényességében térnek el a régi szabá
lyoktól. A z  első szabály a csoport tiszti
karának és az elektoroknak madátumát 
csak egy évre tartotta fenn, mig az uj 
szabály három évi időszakot állapit

meg s ezze l teljes összhangot teremt. 
A  régi szabály csak egyedül az elnökre 
nézve ism erte a 3 évre szó ló  m egbí
zatást. ellenben a közgyűlési tagok és 
az a lelnökök elvben minden esztendő
ben változhattak. Ez most megszűnt: 
a közgyűlés és minden funkcionáriu
sának megbízatása egyöntetűen 3 évre 
szól. Változatlanul megmarad azon
ban a szakosztályok évenkénti tisztuji- 
tásáre vonatkozó előírás is. Ugyanez 
áll a v idéki szervezetekre nézve. T e l
jesen uj része az alapszabályoknak a 
Fürdőügyi és Idegenforgalm i Csoport.

A z  elnöki tanács  
ü lése

Szerdán este az elnöki tanács 
teljes ülést tartott, mely a köz
gyűléssel és a szövetségi kon
gresszus napirendjének megálla
pításával foglalkozott. A tanács 
az elnöki előterjesztéseket egy
hangúlag tette magáévá. A  ki
alakult hangulat mutatta, hogy 
a küszöbön álló közgyűlés min
den eddigi megnyilatkozást 
messze meg fog haladni. A z 
ülésen Borlay Károly köszöne
tét mondott a Szövetség veze
tőségének azért a támogatásért, 
melyet a kövezőiparnak a 
munkaalkalmak biztosítása te
rén a közelmúltban nyújtott

H Í R E K
A  c ipész ipari s zak osztá ly  

közgyű lése . A  Baross Szö
vetség cipészipari szakosztálya 
kedden este tartotta meg tiszt
újító közgyűlését, melynek ered
ményét az elnöki tanács — 
tekintettel arra, hogy a közgyűlés 
lefolyása az alapszabályok ren
delkezéseitől eltért — megsemmi
síteni kényszerült. A z elnöki ta
nács ebbeli határozatát egy
hangúlag hozta meg. Az elnöki 
tanács rendelkezéséből kifolyó
lag a szakosztály vezetősége 
az uj tisztújító közgyűlést folyó 
hó 25.-én pénteken este 8 órai 
kezdettel tartja meg. A  szak
osztály vezetősége ez utón is 
felkéri a tagokat, hogy a köz
gyűlésen teljes számban jelen
jenek meg.

Dr. Ő rei G éza  e lőadása i 
S zeg ed en  é s  H ódm ezővá 
sárhelyen . A Baross Szövet
ség szegedi és hódmezővásár
helyi szervezetei felkérték dr. 
Őrei Géza főigazgatót, Szövet
ségünk elnöki tanácsának tag
ját, hogy az egész országban 
már ismert kiváló pedagógiai 
tudásával az oltani kereskedők 
és iparosok részére előadáso
kat tartson. Ebből kifolyólag 
folyó hó 19-én, szombaton dél
után Szegeden, az ottani Keres
kedelmi és Iparkamarában, f. 
hó 20-án, vasárnap délelőtt 
Hódmezővásárhelyen a keres
kedők részére ugyanazon nap 
délutánján az iparosok részére 
fog dr. Őrei Géza előadást tar
tani az árusítás technikájáról 
az iparosnevelés kérdéseiről és 
hasonló közérdekű tárgyakról.

A  csarnoki é s  p iaci k e res 
kedők gyű lése . A  csarnoki és 
piaci kereskedők vasárnap jan#
20-án délután 4 órakor a Szö
vetségben nagygyűlést tartanak, 
melynek keretében a tisztujitást 
is megejtik. E helyen említjük 
meg, hogy a vásárcsarnoki nagy- 
kereskedők Rosta János ügy
osztály vezetőnek átadták azt 
a terjedelmes emlékiratot, mely 
kívánságaikat felsorolja.

Fehér csom ago lózs in eg  
(Sisál) hátizsákot és sátrat
SSS Hauschild Albertnál
Bpest. VII. Károly-körut 15. T  416-07 94 éves cég
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Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt

Hirdetés tárgya

Gépkenöcs..............  — —
Vízvezeték, csatornázás—
Tei. tejtermék — ..............
Gyógyszer, edény és papír 
Szerszámkészlet — — —
Szappan — — —- .........
Ruggyanta hajtószíj — — 
Lenfonál —  —  —  —  —
Line len fo n á l....................
Pamutfonál — —  —- ---
Pamutfonál .........-..........
Erdei csemeték és vető

mag beszerzése — — 
Kocsifecskendő — -  —
Gép- és motorolaj — —
Fektuskók ..........................
Papimemü. írószerek 
Siffon és pamutzsávoly — 
Villanymotor- turbószivatty
Csomagolópapír - - .........
Táblaüveg --- —  - ...........-
Fed anyagbeszerzés ---
Vaseszközök -.......... — —
Terpentinolaj ......... -........
Építkezés ............ — —
Zab — ............ -  - ............
Benzin, kenőzsír stb..........
Nyomtatvány, irodaszer —

Hirdető 1 latárnapi Eri-

Bp. Szfőv. Köziek, rt. Budapest
jan

22
Polgármester. Mohács _ 22 2
Közkórház. Gzör „ 22 2
Honvédelmi miniszter. Budapest 23 51
1 sz. egy- javitómüh. Budapest _ 23 1
Máv. igazgatóság. Budapest .. 23 2
Máv. igazgatóság. Budapest „ 23 2
Orsz. Gyüjtöfogház. Budapest 24 1
Orsz. Gyüjtöfogház. Budapest 24 1
Orsz. Gyüjtöfogház. Budapest „ 24 1
Orsz. Gyüjtöfogház. Budapest - 24 1

Polgármester. Nagykanizsa „ 24 2
Községi elöljáróság. Karancssági „ 25 50
Állam épitészeti hiv.. Budapest 25 52
Bpest Helyiérd. Vas. rt. Budapest 25 2
M. kir. keresk. min., Budapest _ 26 2
M. kir. honv. miniszb. Budapest „ 26 2
Polgármester, Szekszárd _ 28 2
Dohányjöv. közp. igazg. Bpest _ 28 2
M áv. igazgatóság. Budapest _ 29 2
Alispán, Debrecen _ 29 1
M áv. igazgatóság. Budapest 29 2
Máv. igazgatóság. Budapest _ 30 1
Polgármester, Békéscsaba _ 30 1
Polgármester. Rákospalota „ 30 2
Polgármester. Rákospalota _ 30 2
Polgármester. Rákospalota - 30 2

H IR D E T M É N Y E K
Ke 4337912i 1935. A  budepcsíi kir. tör- I 

vényszck közhírré teszi, hogy Mra- j 
vinácz János budapesti (XI.. Horthy 
Miklós-ut 28.) lakosra nézve a csődön- 
kivüli kényszeregyezségi eljárást meg- I 
indította. Vagyonfelügyelő dr. K rem er j 
Miksa M ihály  budapesti (V.. Pannónia 
utca 25. sz.) ügyvéd. A  hitelezőknek I 
követeléseiket 1935. évi febr. hó 1-ig ! 
írásban be kell jelenteniük az Országos 
Hitelvédö Egylet központjánál Buda
pest. V. kér.. Alkotmány-utca 8. sz 
és felhívja a kir. törvényszék a h ite le
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség elleni észrevételeiket az egyes- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétéíelét követő 15 nap alatt ugyan
itt Írásban je'cntsék be. A z  cgyességi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 1934. december 
27. napja. A z  egyezségi eljárás meg- I 
indításának joghatálya 1935 jan. 12. 
napján áll be.

Budapest. 1935 január l.ó 12 n.

Dr. Kunsl G yőző  s. k. kir. lörv. biró. '

Ke 46310:3/1935. A  budapesti kir. 
lörvényssck közh íre l< szí. hegy W tis-z 
Gyula  .M odell C ipőgyár” budapesti 
(VII.. Aréna-ut 19.) bejegyzett cégre a 
csődönkivüli kényszrregyezségi eljárást 
megindította. Vagyon felügyelő dr. K re 
m er M iksa M ihály  budapesti (V . kér.. 
Pannonin-uten 2 5 ) ügyvéd. Bírósági 
jogi megbízott dr. B a llny  G yöigy  
budapesti (VI.. Aranykéz-utca 2.) ügy
véd. A  hitelezőknek követeléseiket 
1935 évi február hó 1. napjáig írásban 
be kell jelenteniük az Országos Hitel- 
védő Egylet központjánál (V . kerület. 
Alkotmány-utca 8.) és felhívja a kir. 
törvényszék a hitelezőket, hogy a ne
tán létrejött magánegyez ég < Honi ész
revételeiket az egyezség i* k a Buda
pesti Közlönyben va ló  közzétételét kö
vető 15 nap alatt ugyanitt Írásban je 
lentsék be. A z  egyezségi eljárás m eg
indítása iránti kérelem előterjesztésé
nek napja 1934. évi decembe r hó 22. 
napja. A z  egyezségi eljárás megindítá
sának joghatálya 1935 év i január 
hó 12. napján áll be.

Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. bíró

C S E R M Á K
reklám  és  cégiéblaffestö
vállalat, világitó reklámok, lakó- 

névjegyzék táblák. 
Budapest. VIII.. Rökk Szilárd-u. 27.

Telefon : 38— 5— 28.________

LINGEL
BÚTO R  ESESS:

D á n  A D R I I N
í  Budapest. V ili.. K isfaludy-® 39.

Képkeretek
HCFFM ANN FERENC-nél

B U D A P E S T ,
V' Knrolv krt 28 IV Gerlócxi-u 5

Magyarország aranykoszorus mestere, 
több aranyérem tulajdonosa

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó
harangércöntőde. harangfelszerelés 

és haranglábgyár
BUDAPEST. V L  FRANGEPÁN-U. 77. 
és PETNEHÁZY-U . 78. egyesitett 

telken.
Gyár bejárata . V I.. PET N E H Á Z Y -U . 78. alatt. 

Telelőn 81— 3— 3 3 .

B u d a p e s t  S z é k e s f ő v á r o s  
G y ó g y fü rd ő i á s  G y ó g y fo r r á s a i

H A R M ATVIZ
a  H u n g á r ia  g y ó g y fo r r á s  s z é n  
s a v v a l  te líte t t  v iz a .  K a p h a tó  
m in d en ü tt. T e l e f o n :  5 3 - 0 - 0 3 .

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos: BarossSzövetség Ke

reskedő, Iparos és Rokonszakmák 
Országos Egyesülete.

Felelős k iadó: dr. Dom okos Lásztá

K L E I N  A L A D Á R
á s v á n y v i z e k  nagykereskedése
VL, SZONDY U CCA 94. T e le fon  1 3 -9 -5 2 .

Hazai és külföldi böi-különlegesséíek 
Legkedvezőbb közszállitási beszerzési forrás

F L E I S C H M A N N  J Ó Z S E F
B u d a p e s t  21. -  Telefon 4 0 -4 -9 4 .

V is e g r a d i - u t c a  12. —  1 e lefon- 16—9— 14.

p E R S I L - H E N  K O - A  T A
mosó é> tisztítószert ajánljon minden vevőjének

V A L É R I A  K Á V É H A Z
Szöveiségi tagok találkozó helye, estenként ifj. Sáioy Llcnui 
és cigányzenekara muzsikál. Úri közönség — hangulatos tsU I

B a b , b o r s ó ,  le n c s e ,  m ák
l e g o l c s ó b b  á r b a n

Radó Pál  V i l i . ,  R ö k k  S z i l á r d  u c c a  2 ' . T e ' e ' o r  : 3 4 - 0 - 5 9

csokoládét
árusítsunk

MELLIHGER-féle „C flS IN Q " pörköli kávé a legjofab. ]
A  M A G Y A R  
IPAP  DIADALA

KAPHATÓ — HARISNYA
M I N D E N  JÓ ÜZLETBEN

_____________________
n H  H erc eg

C L s l e r h á z y  husárugyár
Ajánlja : K apu vár. S opron  vm .
<itünő minőségű sonkáit, finom  
e lv á g ó t t a i t .  húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételízesítőit.

Egy és kélszemélycs Récamiére-ek, 
Ágysezlonok, párnázott bútorok.

™aklra M erk Ferenc
k á rp ito s  m e s t e r n é l
VI., Andrássy-uft 53.
T e l e f o n  : 1 7 -1 -0 2 .

Adóügyekben
ne saját feje szerint 
járjon el. Keresse fel 
adóügyi útmutató 

irodánkat.

K rayer-Lakk  -  Festék
K r a y a r  K. é a  T á r a t

■adap ost, V-. VAo4.u4 SA. TaL 0 0 -0 -T f

Nyomatott: Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. V II, Nyár-utca 6. —  Te le fon : 37— 3__13.
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