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KERESKEDŐ-, IPAROS- ES ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA

4 pengő, 
pengő.

M egalaku lt
az „Asztalos és kárpitos- 
iparosok lakásberendező 

szövetkezete**
Érdekes uj alakulásról szá

molt be Tábory Gábor, Szövet
ségünk asztalos és rokonszak
mái szakosztálya elnöke.

A  szakosztály tagjai, akik 
méltán képviselik a magyar mű- 
butoriparosok annyi hirt és di
csőséget szerzett tisztes iparát, 
dacára annak, hogy a közel
múltban annyi erkölcsi csalódást 
és anyagi veszteséget szenved
tek az IOKSz által likvidált Bú
toripari szövetkezetek révén, a 
szövetkezeti eszmében vetett 
törhetetlen hitükkel a szakosz
tály tagjaiból megalakították uj 
szövetkezetüket, amely már cég- 
bejegyzés alatt áll.

Az igazgatóságot Tábory Gá
bor, Simay Lajos, Houba Ká
roly és Szabó László tagtársa
inkból alakították meg, s máris 
megkezdették a legintenzivebb 
munkát, hogy tagjaik részére 
munkaalkalmakat biztosítsanak. 
Az uj Szövetkezetei, amelynek 
működéséhez sok reményt fü
zünk, összes tagjaink szives fi
gyelmébe és pártfogásába ajánl
juk. A szövetkezet vállal : mű- 
butor készítést, mindenféle kár
pitos munkát, lakásberendezé
seket. restaurálásokat, épület- 
asztalos munkát, portálmunkát, 
boltberendezéseket stb. Szék
helye egyelőre szövetségi szék
házunkban van s annak tele
fonján is hívható. Levélbeli 
megkeresések ugyancsak IV.- 
Bástya-ulca 5. sz. alá külden
dők. Tervek. költségvetések, 
előkalkulációkkal szívesen álla
nak tagtársainknak rendelkező-

Teadélután
a  f  ü szerszakosztá ly  bán

Központi fűszer- és csemege
kereskedő szakosztályunk 1935. 
január 27-én, vasárnap délután 
5 órakor családi összejövetel 
keretében teadélutánt tart. Foly
tatása az a nagyon szépnek 
ígérkező ^összejövetel annak a 
klubszerű életnek, melyet a szak
osztály a közelmúltban megin
dított és mely az elmúlt vasár
nap is nagyon népes látogatott
ságnak örvendett.

A Baross Szövetség Kereskedő-, Iparos- és 
Rokonszakmák Országos Egyesülete 1935. évi 
február hó 6—lO-én tartja

évi rendes közgyűlését és országos 
kongresszusát

A tanácskozás részletes sorrendje a következő :
FEBRUÁR HÓ 6-ÁN szerdán este fél S órakor 

évi rendes közgyűlés a Baross Szövetség székhá
zéban, IV., Bástya-utca 5. szám alatt.

TÁRGYSOROZAT:

X. Elnöki megnyitó.
2. Dr. Purebl Győző tb. ügyvezető igazgató be

számolója.
3. Zárószámadás beterjesztése és határozat

hozatal.
4. Költségelőirányzat beterjesztése és határo

zathozatal.  ̂ _
5. Általános tisztujitás.
6. Indítványok.

(A a alapszabályok értelmében a közgyűlésen csak azok az indítvá
nyok tárgyalhatok, m elyek 8 nappal e lőzőleg , tehát január hó 29-ig 
Írásban beadattak.)

7. Kongresszusi bizottságok kiküldése.

FEBRUÁR 7-ÉN csütörtökön este fél S órakor 
kongresszusi bizottságok tanácskozása az idegen- 
forgalmi árucsarnok felállítása és ezzel kapcsola
tos ügyekben.

FEBRUÁR 8-ÁN pénteken este fél 8 órakor 
kongresszusi bizottságok tanácskozása ipari és 
kereskedelmi kérdésekben

A kongresszusi bizottságok mindenkor a Ba
ross Szövetség székházában tanácskoznak. -

FEBRUÁR HÓ ÍO ÉN, vasárnap este 6 óra
kor a közgyűlés és országos kongresszus záró
ülése a Pesti Vigadóban.

TÁRGYSOROZAT:

1. Országos elnök megnyitója.
2. A kongresszusi bizottságok jelentése.
3. A levelezőtagok beiktatása.
4. A Baross Szövetség elismerésének átadása 

a közéleti és közgazdasági érdemekért.
5. Ünnepi beszéd.

A záróülésen a helyek legkésőbb 6 órakor 
elfoglalandók. Elnökség.

Az ünnepélyes záróülés befejezése után este 
S órakor estebéd a Vigadóban. Teríték ára: 3— P. 
Megjelenés: Hölgyek délutáni, urak utcai sötét 
ruhában.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IV., Bástya-utca 5. s z . I. em e le t

Telefon : 88—5—88.

A  m érnöki 
é s  ép ítész i csoport 

ú jjáalakítása
Múlt pénteken tartotta meg a 

mérnöki és építészi csoport 
közgyűlés előkészítő újjáalaku
lását, mely alkalommal a cso
port elnökévé Köpesdy Elemér, 
alelnökévé Borús Ferenc, Kendi 
Finály István és dr. Méhes Emil 
egyhangúlag megválasztattak.

Közgyűlési rendes elektorok 
lettek : Bene Benedek, Borlay 
Károly, K. Császár Ferenc, 
Fratricsevics Ernő, Gecső Jenő, 
Grosz Frigyes, Helfenstein Ká
roly, Heverdle Károly, vitéz 
Kapuváry Gusztáv, Kárász Gé
za, vitéz Lukóy Emil, Obendor- 
fer József, Padányi Gulyás Jenő, 
Prokisch János, Reinisch Tiva
dar, dr. Rejtő Gyula, Scháffer 
Károly, Techet Róbert, Wo/i/ 
József, Zboray János, Zsig
mondij Dezső.

Közgyűlési pótelektorok : vi
téz Cséry Miklós. Gavora Zsig- 
mond, Grandics Gyula, Kolbányi 
Géza, Kollet József, Obendorfer 
Rudolf, Wihart Ferenc.

A csoport jegyzői tisztjére 
Kron berger Józsefet választották. 
Borlay Károly indítványára el
határozta a csoport, hogy min
den hó első szerdáján d. u. 6 
órakor tartja meg üléseit.

M e g h i  v ó
A Baross Szövetség Országos 
Idegenforgalmi és Fürdőügyi 
Főcsoportja 1935. évi január hó 
29-én, kedden este 7 órakor a 
Szövetség Bástya u. 5 sz. szék

házának nagytermében

teljes Főcsoport ülést
tart, amelyre a Főcsoport tagjait 
ezennel meghívjuk.

TÁRGYSOROZAT:
1. A Főcsoport három alel- 

nökének és tisztikarának meg
választása.

2. A  Baross Szövetség 1935. 
évi február hó 6— .9-én tartandó 
évi rendes közgyűlésére 21 köz
gyűlési rendes és 7 póttag meg
választása.

AZ ELNÖKSÉG

J  J F j x r t i á i d /  [
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Magyarország’ csatája
az idegenforgalomért
S e rb á n  I v án  nagyjelentőségű megállapításai 
a B a ro s s  Szövetségben  tartott előadásában

Vezérelnökünk, vitéz dr. 
József Ferenc ö  Királyi Fensé
gének elnöklete alatt szerdán 
este nagyszámú és díszes kö
zönség gyűlt össze Serbán Iván, 
a Külkereskedelmi Hivatal al- 
elnökének és Padányi Gulyás 
Jenőnek az idegenforgalmat pro
pagáló előadásainak meghallga
tására. A kereskedők és iparo
sokból álló közönség soraiban 
ott voltak az ország idegenfor- 
galmának*mérvadó tényezői,élü
kön Tormay Géza államtitkárral.

A  Fenség rövid bevezetése 
után Serbán Iván tartotta meg 
szenzációs előadását, melynek 
bevezetőjében utalt arra, hogy a 
Külkereskedelmi Hivatal szük
ségesnek tartja, hogy gazdasági 
és idegenforgalmi kérdésekben 
egyaránt szoros együttmunkál- 
kodást létesítsen a Baross Szö
vetséggel.

Az előadó kiindult abból, hogy 
: a nemzetközi forgalom ma ter- 
1 mészeteilenes állapotban van.
! mert mig rendes viszonyok kö- 
i zött a forgalom három ténye- 
i zője : ember, áru (érlék) és pénz 
| közül az utóbbi az első kettőt 

szolgálja, addig a nemzetközi 
pénzügyi bonyodalmak követ
keztében most az ember és áru 

i egyaránt a pénzt szolgálja. Ez a 
természetellenes állapot sokáig 
fenn nem tartható, a beteg hely
zetet a nemzetközi aranykorá
val kell meggyógyítani.

A megbomlott gazdasági hely
zetnek számos szemponthoz, 
igy mindenekelőtt a pénzügyi 
stabilitás nagy érdekeihez kell 
alkalmazkodnia, mindazonáltal 
nem feledkezhetünk az elsősor
ban érvényesítendő közgazda- 
sági szempontokról.

Az idegenforgalom jelentősége
a fizetési mérlegben

Serbán Iván az idegenforga- j 
lom gazdasági jelentőségének 
illusztrálására a főbb idegenfor
galmi államok vonatkozó sta
tisztikai anyagát mutatta be. 
Franciaország idegenforgalmi 
aktívuma 1929. évben 333 mil
lió aranydollár volt, mely a 
rossz viszonyok folytán ugyan 
leromlott, de 1932. évben még 
mindig 98 milliót tett ki. Ugyan
ezen időszakban Olaszország 
tiszta bevétele idegenforgalom
ból 120, illetve 50 millió arany- j 
dollárra olt becsülve. Német
ország idegenforgalmi passzi- ; 
vummal dolgozik, 1929 ben 28, 
1932-ben 11 és 1933-ban 6 mil
lió passzívuma volt. Ausztria ide
genforgalmi aktívuma az utolsó I

évben is 30—40 millió aranydol
lár között mozgott, vagyis olyan 
jelentős tételt tett ki. mely két
ségtelenül döntő befolyást gya
korol a schilling pozíciójára. 
Roppant gigantikus idegenfor
galmi adatokat szolgáltatnak az 
Egyesült Államok, melyeknek 
1929-ben 685 millió és 1933-foarf 
178 millió passzívumuk volt.

Az idegenforgalom nemzet
közi statisztikai adatainak ösz- 
szezsugorod sa rávilágít arra, 
hogy micsoda óriási mértékben 
csökkent világszerte a fogyasz
tás. A  keretek összeesése min
den tekintetben mutatja azt a 
veszteséget, ami az áruforgalom 
terjedelmének szűküléséből ál
lott elő.

' hatálya abban a pillanatban 
1 szűnik meg. mikor a magyar áru 
! a külpiac állal megkívánt minő- 
j ségi nívót eléri. Ez a propa
ganda, amit az áru önmaga fejt 
ki, holttá válik. Nem igy az 
idegenforgalomnál. Nem szólva 
a lelki tényezőkről (a magyar 
vendégszeretet stb.). az itt tar
tózkodó külföldi minden pilla
natban tudja, hogy magyar árut 
fogyaszt, magyar ipartermékeket 
vesz igénybe és benne él a 
magyar légkör vonzó és asszi
miláló hatalmas forgatagában, 
melynek egészséges hatása alól 
nem tudta eddig kivonni magát 
senki, aki jóhiszemű vendégként 
érkezett az országba. Ez a pro
paganda élő, alkotó, teremtő, a 
jövőre szóló, a nagy célok ér
dekében működő. Azonban 
nemcsak ezen okoknál fogva 
becses az idegenforgalmi bevé
telek utján lebonyolításra kerülő 
export, hanem gazdaságilag is, 
hiszen ez a válfaja a kivitelnek 
a legnyereségesebb.

A magyar idegenforgalom fej
lesztésének, magasbalenditésé- 
nek különböző akadályai van

nak. Itt van elsősorban a zárolt
pengő követelések ügye, a be
fagyott régi követelések kérdése. 
Ezek a jelenségek akadályoz
zák a gazdasági életet szabad 
kibontakozásában, azonban a 
közgazdasági adottságok és a 

! pénzügyi biztonság keretein be
lül minden intézkedés meg fog 
történni, hogy a gazdasági kör- 

| forgás egészséges meggyorsítása 
érdekében ezek az akadályok 
fokozatosan megszűnjenek.

Jelentős intézkedések vannak 
folyamatban, hogy Magyaror
szággal való kapcsolatban is 
u. n. fürdő-számlák alakuljanak, 
miként csehszlovák, jugoszláv 
és olasz viszonylatban ilyen 
egyezményeket mi elfogadtunk. 
Szó van arról, hogy Lengyelor
szággal, Németországgal és más 
államokkal is a Baeder-Konto 
fordítottját alkossuk meg. Ez 
jelentős eredmény lesz és meg
gyorsítja a folyamatot, hogy az 
idegenforgalom a maga hasznos 
beruházásait megtehesse. Ennek 
érdekében a gazdasági életben 
bizonyos struktúra változások 
fognak bekövetkezni-

Idegenforgalmunk fejlesztése
jogos optimizmus

Magyarország a nemzetközi idegen- 
forgalmi statisztika tükrében

A magyar adatok relatíve véve 
igen szerények, azonban jelen
tőségük annál nagyobb. Ha fi
gyelembe vesszük, hogy az or
szágba érkezett idegenek után 
1929. évben a bevétel 4 millió 
aranydollárra becsülhető, 1932. 
évben 3.8-ra, 1933. évben 4.8-ra 
és ugyanakkor a magyarok kül
földi utazásra, nyaralásra 1929. 
évben 9.9 millió aranydollárt,
1933. évben pedig csak 7.5 mil
liót költöttek, akkor világos, 
hogy idegenforgalmi deficitünk, 
mely 1929. évben még 5.9 mil
lió aranydollárt tett ki, 1933. év
ben már 2.7-re csökkent. Mutat
ják azonban ezek az adatok 
azt is, hogy mig világszerte meg
torpant, sőt nagyon leesett az 
idegenforgalom, addig nálunk ily 
lecsökkenés nem következett 
be, sőt 1933-ban az 1929. év
hez viszonyítva számottevő ha
ladás mutatkozik, teljes mérték
ben igazolva azt az értékes és 
hasznos munkát, melyet Magyar- 
ország idegenforgalmának ki
építésére fordított. A  haladást 
azonban az itt megfordult távo
labbi idegenek (nem megszállt

területiek) igazolják legjobban. 
Mig 1924. évben csak 35 ezer 
idegen fordult meg itt, 1930. év
ben 80 ezer és 1933. évben is 
70 ezer volt e szám. Ez utóbbi 
évben idegenforgalmi bevéte
lünk 28 millió pengőt tett ki, 
mig ugyanakkor állatkivitelünk
ből összesen 54 milliót vettünk 
be. búzánk csak 43 milliót ho
zott, külkereskedelmi mérlegünk 
harmadik nagy tétele: a tojás- 
és baromfikivitel pedig 27 mil
liót. Méltán állítható tehát az 
idegenforgalom külkereskedelmi 
mérlegünk harmadik tételének.

Az idegenforgalmat az export 
és import szemszögéből kell 
megítélni. Az ideérkező idegen 
nekünk exportot jelent, mert 
valutát hoz be, árut fogyaszt el 
és bevásárlásokat eszközöl. A  
külföldre menő nyaraló pedig 
importot jelent, mert valutát 
vesz igénybe, külföldön fogyaszt 
és a lehetőség szerint ott vásá
rol.

De még messzebbmenő je
lentősége is van ennek. A z áru
exportnál csupán tárgyi propa
gandát fejthetünk ki, melynek

Ha az itt megfordult idegenek 
országait nézzük, megállapíthat
juk, hogy osztrák 22 ezer, 
csehszlovák 21 ezer, román 12 
ezer, német 10 ezer, olasz 5 
ezer, amerikai 4.3 ezer, svájci 
ugyancsak 4 ezer, angol 4 ezer, 
továbbá holland 1.4 ezer 
és lengyel 1.2 ezer fordult meg. 
Ezeket a számokat tekintve min
denképen azt kell megállapita- 
tani, hogy bármilyen jelentős 
haladás történt mái eddig is, 
még nagyon szép fejlődési., le
hetőség, sőt adottság van- Osz- 
szesen 70 ezer idegen számá
nak megkétszerezése nem jelent 
elérhetetlen teljesítményt, csu
pán szervezettség és akarat kér
dése az egész. Már pedig ennek 
a forgalmi adatnak megkétsze
rezése a rendelkezésre álló sta
tisztika szerint azt jelentené, 
hogy idegenforgalmunk mint
egy 45 millióval aktívvá válnék, 
ami viszont élesen helyezi meg
világításba ezt a tényt,„ha figye
lembe vesszük, hogy az elmúlt 
esztendőben egész külkereske
delmi forgalmunk aktív egyen
lege 56 millió. Az ország egész 
mezőgazdaságának, iparának és 
kereskedelmének kiszámíthatat
lanul sokat jelentene egy körül
belül 100 ezer főnyi uj vevőkö
zönség szerzése. Ennek jelentő
sége nem csökken azáltal, hogy 
ez a fogyasztóréteg, szezonsze- 
rüen jelentkeznék csak. Bizo
nyos, hogy ebben az esetben 
idegenforgalmunk nemzetközi 
forgalmi adatainkban nyilván az 
első helyet foglalná el s már 
egymaga ez a lehetőség kell, 
hogy az összes mérvadó ténye
zőket a legteljesebb célgazdál
kodás felé irányítsa, aminthogy 
ennek érdekében máris meg

történtek a legkülönbözőbb in
tézkedések.

Elérkezett az időpont, hogy 
Magyarország megvívja a maga 

j idegenforgalmi csatáját, melynek 
a jogosan várható győzelmes 
kimenetelét idegenforgalmi mi
niszterünk : Fabinyi Tihamér és 
vezérkara annyi tűzzel és lel
kesedéssel szolgálja.

Az előadás befejeztével ö  
Királyi Fensége mondott a Szö
vetség nevében köszönetét, ki
emelve, hogy Serbán Iván fej
tegetései diagnózis számba 
mennek. Az előadót a hallgató
ság melegen ünnepelte. Majd 
Padányi Gulyás Jenő mérnök 
tartotta meg előadását, melynek 
ismertetésére legközelebbi szá
munkban visszatérünk.

Ő rei G éza  S zeged en  és  
H ódm ezővásárhe lyen

Őrei Géza főigazgató most 
szombat és vasárnap Szegeden 
és Hódmezővásárhelyen tartott 
előadást. A  szegedi előadást az 
ottani kereskedelmi és iparka
mara dísztermében folyt le. 
Hódmezővásárhelyen két elő
adást is tartott propaganda 
osztályunk elnöke és pedig 
délelőtt a kereskedőknek és 
délután az iparosoknak. Mind 
a három előadás a helyi sajtó 
legteljesebb figyelmét vonta ma
gára és a szövetségi tagok el
ismerését és köszönetét érde
melte ki. A  két szervezet meg
kérte a népszerű főigazgatót* 
hogy minél előbb újból térjen



4 szám. BARQSS-SZÖVETSEG 3

A  Nemzeti Bank
könnyítése zéróit
pengők kiutalásánál

Hirt adtunk annak idején ar
ról, hogy az idegenforgalommal 
kapcsolatos kereskedelmi és 
ipari érdekek és a külfőidről 
érkezők részére felszabadítandó 
zárolt pengőkövetelések ügyé
ben minden részletre kitérj dő 
emlékiratot készítettünk, melyet 
elsősorban a Magyar Nemzeti 
Banknak, aztán a pénzügyi és 
kereskedelmi kormánynak kül
döttünk meg, de eljuttattuk a 
TÉBE-hez, valamint a vezető 
pénzintézetekhez külön is.

Ezen emlékiratra egymásután 
kapjuk a hozzászólásokat és az 
elismeréseket. Az egész hatal
mas kérdéskomplexum illetékes 
helyen tanulmányozás alatt áll 
s minden bizonnyal számítha
tunk arra, hogy az idegenfor
galmi zárolt pengő kiutalások 
terén a gazdasági élet érdeké
ben változások fognak követ
kezni. A  Nemzeti Bank üziet- 
vezetősége maga is jelezte, hogy 
a döntéssel foglalkozik, de már 
is megtette azt, hogy előterjesz
tésünkre hozzájárult ahhoz, 
hogy a külföldi cégek itteni zá
roltpengő követeléseikből alkal
mazottaik részére is igényelhet
nek Magyarországon való tar
tózkodás céljaira — természe
tesen solutiós nyilatkozat előze
tes megadása mellett — zárolt
pengőket. Nem szólva arról, 
hogy eddig úgyszólván nem is 
volt erre eset, a Nemzeti Bank 
most ezt a kategóriát az elvben 
kedvezően elintézendőkközévet
te volna az alkalmazotti minőség 
igazolására, kérelmünkre, hozzá
járult ahhoz, hogy ez a külföldi 
cégek által a területük szerint 
illetékes kereskedelmi vagy ipar
kamara vonatkozó nyilatkoza
tával elintézhető.

A  p iaci é s  vásárcsarnok i 
k ereskedők  uj v e z e tő s é g e

A  piaci és vásárcsarnoki ke* 
reskedők szakosztálya vasárnap 
megtartott tisztújító ülésében ke
vés változtatással a régi vezető
séget választotta újra. Elnök: Ko
vács János* Társelnökök : Csóka 
Lajos, Csorba Ferenc. Alelnö- 
kök: Maga József, Miskolczi 
Elek.^Pénztáros : Szeitz Antal- 
Ellenőrök : Machó Lajos* Szmo- 
lár Gyula.

A  választmány tagjai • Bara
nyai Béla, Bordóczi Sándor, 
Csaba Gyula, Mayerböck Gás
pár, Támedli Kálmán, Horváth 
Kálmán. Gerics Flórián. Mészá
ros István, Matocza Péter* Guneff 
Tódor, Kocsis Ferenc, Bronter 
Jánosné, Huszti István. Bárány 
Ferenc, Toldi Ferenc. Sándor 
István, Tóth Mátyás.

Kovács János beszédében az 
aktuális kérdésekről szólott és 
kiemelte, hogy a piaci helybé
rek újabb leszállítása érdekében 
olyan komoly küzdelemnek kell 
megindulnia, mely eredményez*
ZG a, .[?agyszániu szakma már 
megbillent gazdasági egyensú
lyának helyreállítását. A  szak
arát a házaló és zug kereskede
lem is állandóin veszélyezteti, 
mely jelenség elen szintén csak 
szervezettséggel s egyöntetű fel
lépéssel lehet &edményesen 
küzdeni.

I l o v s z k y  J á n o s
a  téli Balatonért

Országos elnökünk a múlt 
héten a téli Balatont propagálta 
a mikrofon előtt Benacsek Jenő
vel folytatott, nagyon sikerültén 
összeállítóit nívós párbeszéd 
keretében Ez alkalommal is a 
Balatonért és egyben már a téli 
üdülésnek is itthon való rend
szeresítéséért folyt a küzdelem. 
Az ideák egész serege vetődött 
fel : téli filléres gyorsok és min
den egyéb könnyítések, nagy 
szórakoztató mulatságok. A  Ba- 
latonkörnyéki vendéglátóiparnak 
a nyári időre korlátozott rövid 
szezonjának meghosszabbítását 
van hivatva ez a propaganda 
szolgálni.

Valóban nagy és szép szol
gálat. mely elsősorban a keres
kedőnek és az iparosnak hasz
nál. Országos elnökünk az elő
adás alkalmából számos üdvöz
lőlevelet és hozzászólást kapott. 
Tormay Géza államtitkár, a BIB 
elnöke betegágyában hallgatta 
az előadást és nagyon meleg 
üdvözletei küldött.

Kulcsár Richárd, a kitűnő 
Attilla-nyomda igazgatója orvosi 
tanácsra Abbáziában lévén, ott 
gyűjtötte össze a rádió hallga
tójához a magyar vendégeket. A 
Balatoni Szövetség a legnagyobb 
hála és köszönet hangján em
lékszik megazért a nagyszerű szol
gálatért, amit a balatoni rayon ér
dekeltjeinek a propaganda jelent.

Friedrich István Írja, hogy 
még az idén lemegy a Balatonra

a fakutyázás és vitorlaszánká- 
zás élvezetéről meggyőződni. A 
Balaton környék szállodásai és 
vendéglősei mind-mind jelent
keznek. Nagyon életrevaló ideát 
vet fel Gulyás Géza állomásfő
nök, aki a téli balatoni halászat 
dús zsákmánya gyönyöreiben a 
filléres vonatok utasait kívánja 
részesiteni. A  hozzászólásokból 
kidomborodik, hogy igenis meg 
van annak a lehetősége, hogy 
a Balaton a téli idényben is 
szórakozást, üdülést nyújtson.

Jobs Viktor dr., az azonos 
nevű keszthelyi szanatórium fő
orvosa azt mondja, hogy a Ba
laton egész miliője orvosi prak- 
szisa szerint kiválóan alkalmas 
az idegkimerültség s általában 
az idegfáradalmak gyógyítására. 
Joggal utal arra, hogy osztrák 
szomszédaink úgy télen, mint 
nyáron micsoda hatalmas életet 
teremtetlek a Fertő tavon. Mi 
pedig képtelenek volnánk vala
mit csinálni ezen a gyönyörű 
magyar tengeren ?

Reményi Józsefné urhölgy az 
első fakutyázási versenyre már 
dijakat ajánl fel. És igy tovább. 
A  hozzászólások, az ötletek, a 
gondolatok gazdag raktárát ad
ták. A magyar kereskedőre és 
iparosra ráfér, hogy keressen 
télen is. A  balatonkörnyéki úgy 
keres, hogy nála vásárolnak, az 
ország többi kereskedője pedig 
úgy keres, hogy ez a pénz is 
itthon marad.

A  K özség i Takarékpénztár
kitűnő m érlege

Mint minden évben az idén is Buda
pest Székesfőváros Községi Takarék- 
pénztára az első. ajnely m érlegével a 
nyilvánosság e lé  lép. Ezzel a takarék- 
pénztár tartozik a részvényei kizáróla
gos tulajdonosának, a fővárosnak s e 
kötelezettség teljesítése egymagában !s 
elismerésreméltó. Maga a mérleg jó és 
újabb, kétségkívül állandósult fejlődés
ről tanúskodik. A  főváros nagy köszö
nettel tartozik a takarékpénztár igaz
gatóságának. elsősorban Rem ényi- 
Schneller La jos vezérigazgatónak, akit 
a főváros vezetősége igyekezik  mara
dásra s az altruista bankalakulat veze
tésének visszautasítására rábírni.

A  Budapest Székesfővárosi Községi 
Takarékpénztár R. T. igazgatósága folyó 
évi január hó 16-án tartott ülésen dr. 
Rem ényi-Schneller Lajos vezérigazgató 
előterjesztése alapján megállapította a 
takarékpénztár 1934-ik üzletévére vonat
kozó mérlegét, úgyhogy a székesfővá
ros illetékes tényezőinek módjában áll 
azzal a vonatkozó törvényes rendelke
zéseknek megfelelően a közeljövőben 
fogla lkozni.

A  takarékpénztár 1934-ik üzletévének 
eredm ényei közül a legjelentősebb be
tétállományának újabb nagyméretű 
em elkedése. A  takarékkönyvekre és 
folyószám lára elhelyezett betétek ösz- 
szege az előző  év i 62.9 m illióval szem 
ben csaknem 9°/o-os em elkedéssel 68.3 
m illióra növekedett. Ez az emelkedés 
k izárólag magánosok betéteiből á ll és 
minthogy az egyéb jellegű betétek 
csökkentek, az em elkedés ezen a téren 
tulajdonképpen meghaladja a 21*/*-ot. 
Újabb bizonyítéka ez  annak a mind 
szélesebb körben megnyilatkozó és 
egyre fokozódó bizalom nak, amely a 
főváros lakossága részéről a takarék- 
pénztárral szemben megnyilvánul.

A  székesfőváros községi folyópénzzel

és különleges rendeltetésű betéteinek 
12.9 m illiós összegét is számításba 
véve  a takarékpénztár állal kezelt be
tétek. összege meghaladja a 81 milliót.

A  takarékpénztár által mindenkor 
követett óvatos és körültekintő üzlet- 
politika eredményeképpen ez évben is 
teljes mértékben sikerült a takarék- 
pénztárnak mobilitását nemcsak m eg
őrizni. de még fokozni is.

A  takarékpénztár hitelezési tevékeny
ségének a viszonyok természetesen kor
látokat szabtak, váltótárcájának á llo 
mánya m égis az előző évi 47.9 m illió
ról 49 m illióra emelkedett. A  rövid le
járatú je lzá log ilag  biztosított kölcsönök 
és a Budapest Székesfőváros intézmé
nyeinek nyújtott hitelek és egyéb fede
zett hitelek tételei szintén emelkedtek. 
Figyelem m el arra, hogy a z  év  folyamán 
történt jelentékeny összegű vissza fize
tések dacára úgy a váltóállománynál^ 
mint az egyéb kihelyezések tételeinél 
emelkedés mutatkozik, ez  a körülmény 
kifejezetten igazolja  azt, hogy a taka
rékpénztár ez  évben is segítségére volt 
a gazdasági életnek uj hitelek nyújtá
sával.

Külön kell kiemelnünk, hogy a taka- 
rékpénztái a Borárostéri Horthy Miklós 
hid építésére 1.5 milliós hitelt bocsá
tott a kereskedelmi kormány rendelke
zésére. hogy igy a főváros közlekedése 
és gazdasági élete szempontjából egy
aránt nagy jelentőséggel bíró hid épít
kezése meggyorsítható legyen. Ugyan
ilyen közérdekű elgondolástól és a vá
rosrendezési .tervek előmozdításának 
fontosságától vezéreltetve, nagyobb hi
telt nyújtott a takarékpénztár a Fővá
rosi Közmunkák Tanácsának is, hogy 
az Andrássy-ut tervezett meghosszab
bítása szintén mihamarébb keresztül
vihető legyen. Ez év folyamán is min
denkor kielégítette a takarékpénztár a

Budapest Székesfőváros átmeneti hitel
igényeit.

A  hosszúlejáratú törlesztéses kölcsö
nök állománya 20.9 m illiót tett ki, 
amelynél külön kiemelendő az, hogy 
az év végén fennálló hátralékos annui
tások összege, dacára a fővárosi ingat
lanok értékében és jövedelm ezőségé
ben a múlt év  folyamán is még foko
zódó rosszabbodásnak, most sem ha
ladta meg a normális mértéket. Ez a 
körülmény újra csak a takarékpénztár 
kihelyezéseinek bonitását bizonyítja.

Aktíváit a takarékpénztár a viszo
nyoknak minden tekintetben m egfele
lően, gondos értékeléssel szerepelteti 
mérlegében. Ez évben sem vette egy
általában igénybe az értékpapírok ér
tékelésénél a kormányintézkedésekkel 
a múlt években is megadott és erre az 
évre is kilátásba helyezett azt a ked" 
vezm ényt, am ely szerint az értékpapí
rok a tényleges forgalm i áraknál m a
gasabban is értékelhetők, sőt ezzel 
szemben a kimutatott értékekben je 
lentős tartalékok is rejlenek. Ugyancsak 
nagymérvű tartalékok vannak a taka
rékpénztár érdekkörébe tartozó válla
latok részvényeiben is.

Ingatlanaink értékéből a viszonyok 
által megkívánt leírásokat eszközölt a 
takarékpénztár.

A z  általánosan ismert rossz gazda
sági és pénzügyi viszonyok következ
tében megszükült kamatmarge folytán 
a takarékpénztár kamatjövedelmei 
va lam ivel csökkentek ugyan, egyéb 
jövedelm ei azonban a múlt évih ez ha
sonló összeget értek el s igy végered
ményben a takarékpénztár összes jöve
delmei a múlt évihez képest csak je 
len téktelenül csökkentek. K iadásai te
rén a takarékpénztár a korábban terv
bevett és fokozatosan végrehajtott ta
karékossági intézkedései során ez  év 
ben is úgy a szem élyzeti kiadások, 
mint egyéb kiadások terén további meg
takarításokat ért el.

Minthogy a ' takarékpénztár gondos 
megfontolás után a belső erők további 
fokozására irányuló célt tartja szem- 
előtt. az igazgatóság a székesfőváros 
vezetőségével egyetértő elhatározás 
alapján osztalék kifizetését nem ja va 
solja. A  m egfelelő értékelések és leírá
sok után kimutatott tiszta nyereségnek 
az alapszabályszerü levonások után 
fennmaradó része tekintetében az igaz
gatóságnak az a javaslata, hogy az a 
takarékpénztár tartalékalapjához csa- 
toltassék.

A  kézművesipari csoport 
újjáalakulása

Múlt héten folyt le a kézmű
vesipari csoport választása és 
tisztikarának újjáalakulása. Az 
ülés a következő választásokat 
ejtette meg egyhangúlag:

Elnök: Tábory Gábor. Alel- 
nökök : Devecis Gyula. Vucse- 
nik István. Botos Miklós. Köz
gyűlési rendes elektorok : Herpy 
Arnold kér. tanácsos, Brunhuber 
Béla, Bukóvá Lajos, Houba Ká
roly, Ilkovits Antal, Markovits 
Endre, Meggyes Nagy János, 
B. Nagy Károly, Nagy Gábor, 
Merk Ferenc, Kozma János, Kaj- 
tár Lajos, Szarka Ferenc, Szim- 
per József, Simay Lajos, Otten- 
reiter Károly, Vozáry Pál, Thész 
Ádám.ifj. Végh J. Gusztáv, Weigl 
Jenő, Csathó István. Közgyűlési 
pótelektorok : Hauer Rezső, Mis- 
sura Zsigmond, Goszleth Gyula, 
Rajcsányi János, Mayhen Fe
renc, Czvejanov Vladimír, Csury 
István.
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A  R uggyantagyár
is árudát 
állít fe l ?

Szakmai körökben nagy nyug
talanságot váltott ki, hogy a 
Magyar Ruggyantagyár az általa 
gyártott cikkek kicsinybeni áru
sítására üzletet akar berendezni. 
Ez a terv legközelebbről a dro
gériákat érinti. Nem vitás, hogy 
az esetben, ha a gyár valóra 
váltja tervét, úgy ismét csök
kenni fog a drogériaüzletek for
galma^ kevesebb lesz a drogisták 
keresete és ami a legérzékenyeb
ben érinti a szakmát, az az, hogy 
azok a vevők, kik évtizedeken 
át drogériákban szerezték be 
gumiéikkekbeni szükségletüket, 
a jövőben a Ruggyantagyár üz
letéből fogják azt beszerezni, mert 
egy percre sem vitás, hogy a 
gyár a maga tőkeerejével hatal
mas reklámpropagandát fog ki
fejteni és hirdetésekkel fogja a 
közönség figyelmét cikkeire és 
üzletére felhívni.

Ha ez az üzletalapitás oly 
időben történik, amikor behoza
tali korlátozások nem állanak 
fenn, akkor a szakmabeli keres
kedőknek módjukban áll szük
ségletüket külföldről beszerezni 
és a gyár üzleti versenyét, tisztes 
versennyel ellensúlyozni. De ma, 
amikor az áruimport elé aka
dályok tornyosulnak és amikor 
azt tapasztaljuk, hogy a kötött 
gazdasági rendszer fenntartása 
gátat szab a szabad kereskede
lemnek, akkor érdekeink szem
pontjából nem közömbös, hogy 
a Ruggyantagyár detailárusitás- 
sal óhajt foglalkozni, mert a 
napnál világosabb, hogy ez az 
árusítás sérti érdekeinket és ke
vesebb keresetet jelent részünk
re. Érdekünk és kötelességünk 
tehát síkraszállni az ellen, hogy 
ezen terv megvalósítása meg- 
akadályoztassék és mindent el 
kell követnünk, hogy az érdekelt 
szakmákkal történő fellépéssel 
és tiltakozással a gyár igazga- 
tóságá“ tervének valóra váltásá
tól eltekintsen. De világos, hogy 
ez a szakmaközi tiltakozás nem 
fogja a gyárat tervének elejtésé
re késztetni, ezcrt erőteljes sajtó
propagandával kell erre az ano
máliára a kormány figyelmét fel
hívni. Nem lehet, hogy a vám
védelmet, adó és egyéb kedvez
ményeket, állami szubvenciót él
vező gyárak a kiskereskedők ke
nyerére törjenek. A Ruggyanta
gyér a; maga kiváltságos helyze
tében megtalálta a számítását 
eddig is és megfogja találni a 
jövőben is anélkül, hogy cikkeit 
kicsinyben önmaga árusítsa.

Ezért keli, hogy a kormány be
hatóim foglalkozzék a kérdéssel 
és, rendeletileg tiltsa meg, hogy 
a gyárak kicsinyben árusítsanak. 
Ez azért szükséges, mert a dro- 
gisiák túlnyomórésze nem ren
delkezik oly tőkével, hogy az 
erők játéka, illetve a gyáripar 
kicsinybeni árusításával szem
ben hatékonyan védekezni 
tudna.

A  versenyviszony rendezése vezette 
a budapesti férfi szabóiparteslülelet 
arra, hogy megindítsa a tárgyalásokat 
egy kollektív munkabérszerződés léte
sítésére. Szövetségi részről ezekben a 
tárgyalásokban a szakmát Sztanics 
József ügyv. elnök képviseli, aki e 
szakmai törekvések jogosultságáról a 
következőket mondotta :

Hosszú ideig tartott, mig a 
ko llek tív  munkabérszerződés 
gazdasági jelentőségét a kézmű
vesiparossággal megismertetni 
lehetett. Két nagyon ellentétes 
tábor állt egymással szemben. 
Az egyik a konzervatív, régi 
szabóiparosság, mely a céhkor
szak patriarchális szellemét vette 
át. Őrzője a régi tradícióknak. 
Ez leginkább a munkaviszonyok 
és a munkásokkal való bánás
módban nyilvánult meg. A  régi 
szabóságok a munkásban tény
leg munkatársat látnak. A  mun
kás úgyszólván család-tag. Meg
szokták* hogy a munkásnak 
minél nagyobb színvonalú em
beri életet kell biztosítani. így

Ha az a folytonos lefelélici- 
tálás tovább mehetne, elmarad
hatatlan az eredmény, hogy a 
szabóság mint önálló-ipar a 
kézművesek részére megszűn
nék s teljesen gyári termelési 
rendszer foglalná el helyét. Ezt 
a nagy veszedelmet szinte az 
utolsó pillanatban ismerte fel a 
szabóság és állj t vezényel a 
folytonos árrombolásnak. Leg
célszerűbb eszköz erre a mun
kabérek szintjét az egész vona
lon megállapítani. Igaz, hogy ez
által nagyon kevésszámú szak
munkás az eddiginél valamivel 
kevesebb jövedelemhez jut, el
lenben a túlnyomó nagy része a 
munkásságnak sistematizált bért 
fog kapni. Az ipartestület, mely 
a tárgyalásokat megindította, 
máris igen messze haladt mun
kájában s anélkül, hogy erről a 
nyilvánosság elé nem való rész
leteket mondanék el, meg lehet 
állapítani, hogy a gondolat a 
munkaadók körében rokonszen- 
vet élvez, mert az adott körül
mények között ebben a tisztes
ségtelen verseny letörésének 
egyik hathatós eszközét látják.

A  Baross Szövetség a maga 
részéről teljes mértékben támo
gatja ezeket a törekvéseket, 
hiszen tudvalevő, hogy az összes 
más érdekképviseletek között 
elsőnek mi fogadtuk el a mini
mális mnnkabérek törvényes 
szabályozásának tervét. A  kol
lektív szerződés sem más, mint 
a minimális béreknek legalább 
egy szakma területér való álta
lánosítása.

A  gazdasági eredmény attól 
függ, hogy sikerül-e a kollektív 
szerződés mellé magát a mun
kásságot teljes mértékben oda

kívánja ezt a helyesen felfogott 
erkölcsi törvény. Ezek a munka
adók aztán hűen kitartottak a 
magas fazonárak mellett, nem 
a maguk hasznáért, hanem a 
munkás létének lehetőség sze
rinti jó biztosításáért.

Az ily szellemű cégek száma 
azonban hovatovább teljesen 
elapadt. A régi szellemet nem 
engedte a nehéz gazdasági sors 
érvényesülni. Az eredmény • a 
munkaadó megtakarított tőkéje 
is elfogyott, a szabóságok be
zártak. A  másik oldalon azt le
het mondani, nagyon antiszoci
ális irányzat érvényesült kez
dettől fogva. A gazdasági vál
ság hatása alatt a bérek mentek 
mindig lejebb és lejebb. Ma 
már az a helyzet, hogy való
sággal munkabéruzsorával ál
lunk szemben. Erre a keserves 
sorsra jutott azonban a bedol
gozó iparosság jelentős része is. 
Ez az, amit általában elproletá- 
rosodásnak neveznek.

állítani és hogy a munkaadók 
a maguk körében is érvényt 
szereznek a rendelkezéseknek. 
E tekintetben hatályos szanktiók 
nem állanak rendelkezésre. 
Annyi kétségtelen, hogy az ipar
testületi tagokról nyugodtan fel
tehetjük, bérmegállapodást be
tartják és betartatják. Azonban 
nagy nyitott kérdés a konfekció. 
mely eddig is vezetett a munka- 
és általában a vállalati árak 
rombolása terén.

Itt mutatkoznak a gyakorlati 
nehézségek, melyek nálunk min
den iparos-gazdasági kérdésnél 
előtéré nyomulnak. Az ipartestü
letek megszakadhatnak a mun
kába, az érdekképviseletek foly
ton szoríthatják a fejlődés 
tempóját, ha nem tudunk szank
cióval érvényt is szerezni az ipa
rosság többsége felfogásának, 
tulajdonképpen egész munkát 
nem végezhetünk. Mennyire más 
a helyzet Ausztriában, ahol 
a Gewerbeordnung kimondja, 
hogy amennyiben valamely ipar- 
testület^ada határozatot hozott, 
annak betartása szigorú bírsá
gok, sőt az ipar gyakorlása meg
vonásának terhe alatt, kötelező. 
Ez a rendelkezés nálunk nincs 
és ha az iparosság saját lábára 
akar állni, akkor mintegy kartel- 
szerümegállapodásokat kell köt
nie, aminek nem minden szak
mában vannak adva a lehető
ségei. A pékiparosok Budapesten 
e tekintetben kivételt képeznek 
s ők se tudtak volna semmit 
sem elérni, ha a pékipar gya
korlásának engedélyzése nem
csak szakképesítéshez, hanem 
ezenfelül még telepengedélye
zéshez is nem volna kötve.

B ab , b o rs ó , le n c s e ,  mák
le g o lc s ó b b  árban 

Radó P á l Vili., R6kk Szilárd ucca 2t. Telefon = 34-O-Sft

A kollektív szerződés
legyen általános

G y ó g y s z e r f é i é k k e L
és mérgekkel való kereskedést 
szabályozó rendelettervezet
Hírek szólnak arról, hogy rövidesen 

ankét elé kerül a gyógyszerfé lékkel és 
mérgekkel va ló  kereskedést szabályozó 
rendelettervezet. A  gyógyszerészek fel
hívást intéztek a drogislékhoz. hogy 
mérsékeljék a követeléseiket és ne tá
masszanak igényeket gyógyszerek áru
sítására. mert a gyógyszertártulajdono
sok gyógyszerárusitási monopóliumát 
törvények védik. Ez ;a fe lh ívás meg
ítélésünk szerint hidat óhajt építeni és 
a tárgyalások előfeltételét, o ly  atm osz
férát kivan teremteni, mely. a békés 
megegyezésre lehetőséget nyújtson.

Nem vitós. hogy ,ez a rendelet a 
drogistákra sorsdöntő jelentőségű, mert 
ez lesz h ivatva a drogistáknak üzlet
kört és életlehetőséget biztositeni és az 
évtizedes harcok után a pereskedések 
beszüntetésére a lapot szolgáltatni. 
M indezeknek a szempontoknak a tuda
tában foglalunk állást a felh ívás ügyé
ben, mert meggyőződésünk, hogy oly 
rokonszakm ák között,, mint am ilyen a 
gyógyszerész és a drogista szakma, 
békére és egyetértésre van szükség . 
hogy együttes erővel vehess ük fel a 
küzdelmet a kontárok hada ellen, me
lyek egyaránt sorvasztják és karusitják- 
ugy a gyógyszerészeket, mint a drogis
tákat is. Elzárt akkor, am ikor a látha
táron m egjelenik a rendelettervezet, 
időszerű és szükséges lerögzíten i azt. 
hogy a drogisták a dolog természeté
ből kifolyólag nem támasztanak igény^ 
arra, hogy a gyógyszertárak fo rga lm i 
körébe tartozó vényköteles, vagy T szert 
tarta lm azó gyógyszereket árusíthassa
nak. hanem azt akarják-, hogy sultír 
m ennyiséghez nem kötötten, szabadon  
árusíthassák azokat a cikkeket, a m e
lyeket évtizedek óta  házi gyógy ító , 
szerekként haszná l a közönség.

A  drogisták azt akarják, hogy a ran* 
delet 2. táblázatába soroltassanak fél 
a drogériaüzletekben árusítható cikkek: 
hogy a gyógyszervegyészeti gyárak ál
tal a fogyasztók részére eredeti gyári 
csomagolásban kiszerelten forgalomba: 
kerülő gyógyszerféléket. mel>eket a 
gyógyszertárak orvosi vény nélkül szol
gáltatnak ki a közönségnek, a- drogis- 
ják. mint gyógyszerfélékkel és mérgek
kel va ló  kereskedésre képesített keres
kedők. a közönségnek kiszolgáltathas
sak H a ezeket a követeléseket e lem eire 
bontjuk, ha azokat gazdasági érdekeink, 
szempontjából bíráljuk, úgy megállapít
juk, hogy á drogista-igények teljesítése 
nem oly jellegű és mérvű, hogy az á  
gyógyszertárak forgalmát és keresetét 
jelentős mérvben csökkentené. A  kér»- 
dés elbírálásánál tekinteibe keir venni, 
hogy a drogériatu la jdonosok szám ot
tevő része okleveles gyógyszerész 
ószintén el kell ismerni, hogy ez a 
körülmény előnyére van a gyógysze
rész társadalomnak, mely igy igen je 
lentős tehertételtől mentesült. Ha a 
kényszer hatása alatt drogéria üzletet 
nyitott gyógyszerészek gyógyszertári, 
jogosítványhoz juthatnának, akkor ké
zenfekvő. hogy e z  rombolóbb - hatással 
vo lna a gyógyszertértulajdonosokra^ 
mint az. hogy a z  élni és élni hagyni: 
e lv  szemelőtt tartásával lehetővé ten
nék azt. hogy mint drogériátulajdonosok 
gyógyszerfélékkel kereskedhessenek.

Szeretnők, ha megértés honolna a 
lelkekben, amikor tárgyald asztalhoz 
ülnek a z  érdekeltek és levonnák a 
világszerte történt nagy átalakulásoktól , 
előállott tunulságpkat. A  változott idők 
uj utak követését tes*k szükségessé 
és tisztul szempontul és irányelvek 
szem előtt tartásával nyugvópontra jut
tatni ezt a kérdést,*^® szempontok, 
érzések és gondosoktó l eltelten ülnek 
la a tárgyaló a g ^ lb o z  a z  érdekellek. , 
hisszük és rendűk, hogy hasznos é s ^
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Mi lesz a cukorárak  
szabályozásával ?

A cukorárak szabályozásával 
kapcsolatban szegedi szerveze
tünk füszerkereskedő csoportjá
nak vezetője a következő leve
let intézte hozzánk :

Még a múlt év szeptember— 
október havában érdeklődéssel 
olvastuk lapunkban a cukor 
detail és engros árának szabá
lyozására vonatkozó és a keres
kedők összességét érintő híradá
sokat. Sajnos, elmúlt már jó egy- 
pár hónap, de az akció ered- j 
ményéról a vidéki kereskedelem \ 
nem tud semmit. Tekintve azo
kat a visszás állapotokat, melyek 
a cukorüzletet valósággal undor
üzletté fejlesztették, mi, vidéki 
kereskedők, érdeklődünk az ak
ció mai állásáról és eleve han
goztatjuk. hogy ennél a szabá
lyozásnál a vidéki kereskede
lemről nem szabad megfeled
kezni. J

A  vidéki kereskedelem még 
jobban érzi a cukor tarthatatlan 
helyzetéből eredő állapotokat. 
(Aláírás.) *

V idék i olvasóink fenti kérdésére kö
zöljük. hogy a fővárosi kereskedők a 
cukorárak rendezésére annak idején 
egy bizottságot küldöttek ki. mely á l
landóan érintkezésben marad a gyárak 
irodájával s ezzel együtt előterjesztették 
az ügyet a pénzügyminiszternek, aki 
megígérte a rendezést. A  fővárosi ke
reskedők is türelmetlenkednek a ren
dezés elmaradása m iatt s ez ügyben 
már két ízben sürgetőleg léptünk fel. 
A  v idéki kereskedelem  semmiesetre 
sem fog kimaradni.

A  gyári és középipari csoport 
újjáalakulása

A  múlt héten megtartott cso- 
portujjáalakitások során a gyá
ri és középipari csoportban a 
következő választások történtek.

Elnök : Lingel János. Alelnö- 
kök: Haverland Antal, Lugossy 
Géza, Vass Kálmán. Közgyű
lési rendes elektorok : Resch 
Ferenc. Hirmcinn Ferenc, Hoff- 
mann Ferenc, Kulcsár Richárd, 
Kun Sándor, Dikk Fidél, Ha- 
lászy Sándor, Prerovszky László, 
Ducker Ödön, Nagy Sándor, 
Lehotkay István, Krayer Gyula, 
Hanser Károly, Munkácsy Gyula, 
Haidecker Sándor, dr. Törley 
Tibor, Müller J. Leó, Kováid 
István. Steckl Károly. Szandtner 
Gyula, Rieder Ottó. Közgyűlési 
pótelektorok : Klösz Pál. Mátrai 
Antal, Zupka Antal, Wacfe Géza. 
dr. Waldhauser Géza, dr. Stüh- 
mer Géza, Plazzerianó Tárná®.

Mit mond 
az IOKSz mérlege?

Az Ipartestületek Országos 
Központi Szövetkezete 1934. 
évre szóló XV. revdes évi köz
gyűlését február 4-ére hirdette 
meg. A  mérleg igen érdekes 
adatokat tartalmaz. A z  üzletrész
tőke 3 millió 37 ezer pengőt tesz 
ki, mely 82 alapító és rendes 
tag között oszlik meg. Hogy e 
nagyon csekély számú szövetke
zeti tagság kikből adódik, uin- 
csen megmondv.

A z  aktívák között értékpapírok
1.4 millióval szerepelnek, váltók
8.5 millióval, adódok 930 ezerrel.

A z összes árúk értéke kereken 
80 ezer pengő A passzívák 
között szerepel 300 ezer pengő 
mint kisipari kölcsönök veszte
vég kereken 5 millió pengő mint 
sisszleszámitoll váltó. A múlt 
évi veszteség mindössze 441 
pengő vagyis azt monbhatjuk, 
hogy az IOKSz mérlege rend- 
been van. De bizony nem mond
ható. hogy maga az IOKSz is 
renben volna. Az egész úgy 
fest, mint a múlt emléknek fel
számolására itt maradt szerv. 
Mert ugzan micsoda gazdasági 
jelentőséget tulajdonítsunk an
nak. hogy áz IKOSz minden

áru készlete csupán 80 ezer P? 
Az IOKSz fizetett kamatokat 
488 ezer pengő erejéig, viszont 
beszedett kamatkat 767ezer P. 
összegben és ezen möködése, 
mely t. i. abban állt, hogy kis
ipari váltókat számitoltatott le, 
dologi és személyiikiadósokban 
évi 280 ezer pengőbe került. 
Lálni való ezen adatokból, ho^y 
még messze vagyznk tőle. hogy 
az IOKSz aktív gazdasági tevé
kenységet fejtsen ki. Ez a szerv 
15 év alatt nem tudott az ipa
lenni snem is lekt megmondoni 
azt, hogy mikor fog azzá válni.

A  nagyvásárte lep i kereskedők  
Rosta Jánosnál

A nagyvásártelepi nagykeres- | 
kedők a napokban tisztelegtek ! 
Rosta Jánosnál, a közélelmezési j 
ügyosztály vezetőjénél, aki a fő- j 
város népélelmezési minisztere j 
lesz.

Rosta János hatalmas elgon
dolásokat hord magában. Nagyon 
messzemenő tervei vannak, me
lyek hivatva vannak arra, hogy 
egyfelől a kereskedők panaszait 
eloszlassa és a nagyvásárte- 
lepen nyugalmat teremtsen, más- 

, felől pedig megadja a fővárosnak 
a központi élelmiszer exportvá- 
sár jellegét.

A z elöljáró-küldöttség a ta- 
i nácsjegyzőnek áladott egy em

lékiratot, mely a nagyvásártelep 
kereskedőinek kívánságát tar
talmazza.

A küldöttség mindenekelőtt 
hangsúlyozta, hogy a vásárcsar
noki szabályrendelet megrefor
málása — melyről annyi szó 
esett már — most már nem vá
rathat magára. A  nagyvásártelep 
egész üzleti struktúrája szenved 
amiatt, hogy eddig nem tudott 
még. megfelelő uj szabályok hij- 
ján, berendezkedni. Nagy szük
ség van a hütőház felépítésére, 
melynek legjobb propagálója 
maga az ügyosztály vezetője. A

hütőház megalkotásához olyan 
nagyon fontos gazdasági érde
kek fűződnek, hogy a város köz
munkatervezetében ennek leg
első helyet kell elfoglalnia.

A  nagy vásártelepen bizonyos 
átcsoportosításnak kell bekövet
keznie : a burgonya és tojóske- 
reskedőket célszerűségi okokból 
a pincében kellene elhelyezni. 
Szóvátették a nagyvásártelep 
zárórája rendezését is. Semmi 
szükség arra, hogy legkésőbb 
délelőtt 9 órán túl a nagyvásár
telep nyitva maradjon. Ennek 
a törekvésnek néhány kereske
dőtől eltekintve ellenzői nincse
nek. A nagybani vásár rendjéhez 
tartozik, hogy a zárórát a dél
előtti időre tegyék. Sérelmes az 
is, hogy a bolgárkertészek 
nagybani, kicsinybeni és kocsi
ról való eladást is folytatnak. 
Kényes kérdés ez, de valami
képpen meg kellene találni a 
helyes munkamegosztást. A  ke
rületi csarnokok árusítási és 
vásárlási rendje is, mostani álla
potában, a nagyvásártelep ren
deltetését kontrakarirozza. Végül 
sürgette küldöttség a nagyvásár
telep belső- valamint a külső 
városi közlekedés gyors és radi
kális megoldását.

A  dé ligyü m ölcs-au kciók  
ü zle tszabá lyza ta . A főváros 
polgármestere a déligyümölcs 
aukciók üzletszabályzatát el
készítette és a kormányhoz ter- 

j jesztelte jóváhagyás végett. Az 
aukciók megrendezésére 1932 
évben a főváros közönsége 
újabb 25 évre szóló kizárólagos 

; engedélyt kapott. A főváros által 
készített szabályzatot a keres
kedelmi miniszter hozzászólás 
céljából az érdekelteknek a ka
mara közvetítésével megkül- 
dötte.
A  tejeskannák h ite les ítése .

A  földmivelésügyi Miniszter a 
tejeskannák hitelesítésére nézve 
rendelettervezetet dolgozott ki, 
melynek forrása az, hogy az 
ürmértékről szóló 1907 : V- t. c. 
kimondotta már, hogy a tej ki
mérésére, valamint zárt palac
kokban vagy más edényekben 
való árusítására szolgáló tartá
lyok hitelesitendők. A  tej szállí
tására szolgáló kannák azonban 
a mértékhitelesités kötelezettsé
ge alól ki voltak véve, ami — 
a tervezet szerint — azt a gya- 
korlatot érlelte meg, hogy a for
galomban levő tejes kannák leg
nagyobb része nincsen hitele

sítve. Az élet hozta magával, 
hogy a tejeskannák nemcsak 
szállítás céljait szolgáló tartályok 
(ilyen például a milimári kan
nája). hanem egyben ürmérté- 
kek. A rendelettervezet a tejes
kannákat három csoportra oszt
ja : hitelesített tejeskanna. Mér
tékként. kizárólag csak használ
ható. Űrtartalom jelzéssel ellá
tott hitelesítetlen kanna, ez mér
tékben nem, de szállításra hasz
nálható, azonban rajta kell lenni 
ennek a megjelölésnek „Nem 
hitelesített kanna" és végül ür- 
tartalomjelzéssel el nem látott 
hitelesítetlen kanna, mely szin
tén csak szállításra használható. 
A tejeskannák hitelesítése 50 
literig 10 fillér s efelett 1 pengő. 
Évenként a forgalomban levő 
tejeskannák után mintegy 9000 
pengő mértékhitelesitési dij be
vételre számítanak. A  tervezet 
azt mondja, hogy ez nem meg
terhelése a forgalomnak, mert 
egy liter tejre egy fillérnek a 
45-öd része esik.

160 e z e r  pengő év i s eg ít
s é g e i k ém ek  a z  ipartestü
letek. Az IPOSz az ipartestü
leti székházakat terhelő kölcsö
nök annuitásának átvállalását

kéri a kereskedelmi minisztertől. 
Helyesen utal arra, hogy a földmi
velésügyi kormány a népházak 
intézményének céljaira a múlt 
évig bezárólag csak 21'2 millió 
pengőt irányzott elő. Ezzel szem
ben az ipartestületek székházaik 
céljaira eddig csak egy kamat- 
csökkentést kaptak, melynek 
folyománya képen az annuitás 
most évi 5.6°/«, azonban a lerom
lott viszonyok folytán az ipar
testületek ezt sem képesek fi
zetni. Érdekelve van a kérdés
ben 108 ipartestület, melyeknek 
együttesen kellene évenként 160 
ezer pengőt előteremteni, de 
folyton szaporodó tagdijhálralé- 
kok miatt az ipartestületek saját 
legsürgősebb anyagi dolgaikban 
is nehézségekkel küzdenek. A 
tagdijak behajtása jóllehet álla
mi asszistenciával történhetne, 
gyakorlatilag nem sokat jelent, 
mert a tagdijhátralékok rangsor
ban az összes állami követelé
sek mögött vannak. A  Baross 
Szövetség az IPOSz ezen kérel
mét melegen pártolja.

A  kakaó é s  csoko ládé 
forga lom bahozata la . A föld
művelésügyi miniszter 51000.
1934. F. M. számú rendeletével 
rendezte a kakaó és csokoládé 
forgalombahozatalát. Ennek a 
különben folyó évi julius 1-én 
életbelépő rendeletnek kiegészi- 
téseképen most kiadott F. M. 
rendelet azt mondja, hogy a 
készítő (gyáros) olyan árun, me
lyet közvetlen fogyasztás céljaira 
nem maga hoz forgalomba, az 
árusító nevét (cégét) és telep
helyét is feltüntetheti. Ilyen eset
ben azonban saját nevét (cégét) 
és telephelyét az árun illetőleg 
a csomagolási burkolat külső 
felületén szintén köteles feltün
tetni. Rövidített egyéni jelzés 
(védjegy) használata meg van 
engedve-

A szabószakosztá ly  
tisztujitása

A B. Sz. férfi- és női szabó
ipari szakosztályának uj veze
tősége. Elnök : Vucsenik István, 
ügyvezető elnök: Sztanics Jó
zsef. Alelnökök : Thész Ádám, 
Meggyes Nagy János. Jegyző : 
Unden Lajos. A  választmány 
tagjai : Bajza Márton, Bozzay 
Sándor, Dvoncs János, Dubányi 
Lajos, Galambos Károly, Kom- 
lósy Kristóf, Ledényi János, 
Mikuska András, Németh Gyula, 
Mohácsi Pál, Gyárfás Kálmán, 
Rétay Imre, Markovits Endre, 
Krammer Sándor, Szloszjár Pál, 
Bodányi András, Blieszner Pál, 
Csathó István, Tóth Lukács, 
Szalay János, Tóth Béla, Dvo- 
racsek Vendel, Mártha Sándor, 
László Gyula, W ermann Zol
tán, Körmendy Gyula, Csudái 
Pál, Krug János, Bodányi An
drás.

H irdetm ények
Ke 30535/211935. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy Billisch  
Béla  budapesti (IX ., Ráday-utca 9.) 
be nem jegyzett úri- és nóidivat éru 
norinberg! és díszműáru kereskedőre 
nézve a csődönkivüli kényszeregyezségi 
eljárást megindította. Vagyonfelügyelő 
dr. Bartha Im re  budapesti (V., Klotild- 
utca 14/a sz.) ügyvéd. A  hitelezőknek 
követeléseiket 1935. év i febr. hó 6-ig 
írásban be kell jelenteniük az Országos 
H itelvédő Egylet központjánál Buda-
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pest, V . kér.. Alkotmány-utca 8. sz 
és felhívja a kir. törvényszék a h ite le
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség ellen i észrevételeiket az egyes- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék be. A z  egyességi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 1935. január hó 
14. napja. A z  egyezségi eljárás m eg
indításának joghatálya 1935 jan. 16. 
napján áll be.

Budapest. 1935 január hó 16-án.

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

Ke 30534 2/1935. A  budapesti kir. 
törvényssék közhírré teszi, hogy Zsuffa  
József utódai Füredi Á d ú m  budapesti 
(IV.. Egyetem-utca 3.) bejegyzett cipő- 
kereskedő cégre és annak tulajdono
saira özv. Füred i Á d á m n é  sz. Hecht 
Krisztina  budapesti (IX.. Ráday-utca 9. 
sz.) csődönkivüli kényszeregyezségi el

járást megindította. Vagyon felügyelő 
dr. Bartha Im re  budapesti (V . kér., 
Klotild-utca 14/a) ügyvéd. Bírósági 
jogi m egbízott dr. Dóczy Béla  
budapesti (V.. Szabadság-tér 6.) ügy
véd. A  hitelezőknek követeléseiket 
1935 év i február hó 6. napjáig írásban 
be kell jelenteniök az Országos Hitel
védő Egylet központjánál (V. kerület 
Alkotmány-utca 8.) és felhívja a kir. 
törvényszék a hitelezőket, hogy a ne
tán létrejött magánegyezs>ég elleni ész
revételeiket az egyezségnek a Buda
pesti Közlönyben való közzétételét kö
vető 15 nap alatt ugyanitt írásban je 
lentsék be. A z  egyezségi eljárás meg
indítása iránti kérelem előterjesztésé
nek napja 1935. évi január hó 14. 
napja. A z  egyezségi eljárás megindítá
sának joghatálya 1935. év i január 
hó 16. napján áll be.

Budapest, 1935. jenuár 16-án.
Dr. Kunst G yőző  s. k kir. törv. bíró

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál n hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya 1 lirdető 1 latárnap. ut.

Acélöntvények .. . . . Bp. Szíőv. Köziek, rt. Budapest
febr.

- 1 P2
É p ítk e z é s .................... Bpest Szföv. V ízm üvei, Budapest „ 1 2
G azé .............  .............. Polgármester. Budapest „ 1 3
Zúzott kő Bp. Szföv. Köziek, rl.. Budapest 1 3
Nyirfaseprö................... Poigarm cs'cr. Újpest 4 1
Vas- és épitkazés.-- ......... VVekerle áll. munkástelep Kispest 4 1
Útépítés............. --- --- Alispán. K o lozsvár „ 4 1
Cement -- .......................... Polgármester Budafok 4 2
V ízvezeték , csatornázás, 

villanyvilágítás -- ......... Ág. hitv. ev. reálgimn. Bonyhád 4 2
Pergamentpapir ... --- Dohányjöv. közp. igazg. Bpest „ 4 3
Műszerek ....................  --- 1. sz. egv. javitómüh. Budapest 4 3
Tekercspapir -........... Á llam i nyomda, Budapest _ 4 3
Világítási, tisztitóstb.anya

gok szállítása ... ... -- Pénzügyminisztérium. Budapest 4 3
V illanvvezetek  — - --- Elöljáróság. Kiskőrös „ 5 1
Textil ............ ........... Orsz. Ruházati Intézet rt. Bpest 5 2

Máv. igazgatóság. Budapest 5 2
Ágy-, ruha-, fehérnemű --- Ferenc József tud.-egyet. Szeged " 5 2

C S E R N Á K
reklám  és  cégfáblaffesftö
válla lat, világitó reklámok, lakó

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

Telefon : 38— 5— 28.

Naponta
FRISS TOJÁST

házhoz szállít
Grandifts Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

Magyarország aranykoszorwa mestere, 
több aranyérem tulajdonosa

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

és haranglábgyér
BUDAPEST. VI. FRANGEPÁN-U. 77. 
és PETNEHÁZY-U . 78. egyesitett 

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

Telefon 91— 3 — 5 3 .

Élővirágok, csokrok, 
koszorúk

K M O S K Ó  üzletében
K irá ly .u . 6 5 . E ö tv ö s -u tc a  6 . 

„ F L O R ID A "  Telefon 35— 3— 55. 
Eötvös-utca : 29— 9— 72.

Ü V E G É R T É K E S I T Ű  Kft.
B U D A P E S T ,  I V . ,

vámhAz-kö rut  2.
TELEFO N: 83-9-14, 15. 16.

iDssuch János Üveggyára, Ajka, 
Salgótarjáni Üveggyár r .- L ,  Salgótarján, 
Tokodi Üveggyár r .-t„  Tokod,

üvegtermékeinek kizárólagos eladá
sa, mely gyárak felölelik a modern 
üveggyártás összes termékeit, úgy
mint : minden néven nevezendő
öblös, préselt, csiszolt, háztartási, 
vendéglői, világítási cikkeket, ser
vizeket. díszműárukat a legegysze
rűbbtől a legdíszesebb kivitelig, 
mindenfajta tejes, boros, likőrös, 
szikvizes, gyógyszeres, kozmetikai, 
vegyészeti, egészségügyi, konzerves, 

stb. palackokat.

p E R S I L - H E N K O - A T A
mosó és tisztítószer! ajánljon minden vevőjének

Cp % # |T  E 3  ÉT t & — ből használt és uj mindenféle
ü zle tb eren dezés ,

gyorsm érlegek , jégszek rén yek , sörpultok, 
m üm árványlapok, s zék ek , irodabútorok, 
b orb é lyb eren d ezés  é s  e g y e s  b ú to ro k . 
VESZ, ELAD, CSERÉL
MERKÚR, Mályás-^tér 13

A  M A G Y A P  
IPAP  D IADALA

KAPHATÓ HARISNYA
M I N D E N  JÓ ÜZLETBEN

M ELLINGER-iéle „C A S IN O " pörköit kávé a legjobb.

A D R i A H
| Budapest, VIII., Kisfaludy-u. 30.
* Táléira.: 31— 2—5*.

imái —i re— I*.

K é p k e r e t e k
H O FFM ANN FERENC nél

B U D A P E S T ,
IV Károly-krt 28 IV Gerlóczi-u 5

LINGEL
BÚTO R  Budapest.

) Z S A U . 4 .

Színházi látcsövek, szem üvegek , orrcsiptelt k, 
Zeiss-üvegek  kel. Barométerek. hőmérők á  

leg jobb  kivitelben

CALDERONI ÉS TÁ R S A
látszerészeknél

Bpesl, Y „  Yörösmarty-tér 1. j g * t ó n

K E T T  E R -  étterem
X I., H o r th y  M ik ló s -u t  4 8 .

Tele fon : 6 8 — 5 — 2 2 .
U r l t á r s a s á g o k  t a lá lk o z ó  h e ly e
Pénteken szegedi halászlé. Dreher 
sörök. Balatoni faj borok. Minden 
este H o rv á th  R e z s ő  muzsikál. 

Mérsékelt árak.

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 r d ő i  é s  G y ó g y fo r r á s a i

H A R M A T V IZ
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  t e l í t e t t  v i z e .  K a p h a tó  
m in d en ü tt. T e l e f o n :  5 3 - 0 - 0 3 .

j Ezer  áldást  j e l ent
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz elöállilva. Tápereje felülmúlhatatlan

D ik k  F id é l  é s  T á r s a ,  Budapest.
IX.. Soroksári-út 102. Telefon : 37-5-47. 
Minden füszerkereskedésben kapható.

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

irodánkat.

-s te r h á z y  husárugyár
A ján lja  : K ap u vá r, S opron  vm .
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l v á g o t t a i t .  húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételízes ítő it

Felelős szerkesztő: Tábory Gábor 

Kiadótulajdonos: BarossSzővetség Ke
reskedő, Iparos és Rokonszakmák 

Országos Egyesülete.
Felelős kiadó: dr. Domokos Lásstá

Nyomatott: Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. V II ,  Nyár-utca 6. —  T e le fon : 37— 3— 13.
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