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A  m ega lap o zó  / 
k ö zgy ű lé s

Három év telt el azóta, hogy 
a Baross Szövetségben uj irány
zat került uralomra. Most köz
gyűlés küszöbén állunk és 
visszatekintve arra a tengernyi 
munkára, ami itt folyt, ime meg
mondhatjuk mindenkinek : test
vér nekf barátnak és ellenfélnek, 
hogy eltakarítottuk a romokat, 
kitisztitottuk a múltat. Három 
esztendő hallatlanul nagy erő
feszítései kellettek ahhoz, hogy 
a Szövetség elsősorban anya
gilag teljesen rendbe jöjjön a 
saját maga erejéből. Ezt Ma
gyarországon egyetlen szerve
zet sem lett volna képes meg
csinálni. A  Baross Szövetség 
mostani közgyűlése egy ragyo
gó tisztaságú fehér számadási 
lapot kap, amelyen passzívák 
nincsenek. De már egymaga 
ez a ragyogó fehérlap, melynek 
tisztaságát nem érintette sem 
szubvenció, sem semmiféle más 
néven nevezendő pénzpréselés, 
hatalmas aktívum.

Es rendbe jött a Szövetség 
erkölcsi tekintetben, működésé
ben. összetételében. Kitisztult a 
mull, uj alapok rakattak le, uj 
alkotmányt kapott a Szövetség. 
Helyes és megfelelő vágányra 
került a munka. Ennek nyomán 
feléledt a bizalom, megerősöd
tek a lelkek■ Kiemelődött a szö
vetségi munka abból a nehéz 
légkörből, melyben volt és mely
ben a szövetségi eszme szár
nyalni, fejlődni, becsülettel ki
állni, eredményesen harcolni 
nem lett volna képes. Egy uj 
szellem, az összetartásnak, a 
komolyan, a harcosan, a daco
san akar niakar ásnak szelleme 
tört itt magának utat nem nézve 
sem jobbra, sem balra, hanem 
folytonosan előre.

A  Baross Szövetség közgyű
lését megelőzte az alapszabály- 
szerű választásoknak egész 
sora- Egyetlen csoportválasztást 
sem kellett elnapolni, ime meg
alakult a Szövetség főszerve: 
a közgyűlés és újjáalakultak a 
csoportok. Három esztendőre 
kapott megbízást a közgyűlés 
minden elektor rendes és pót
tagja. Az elkövetkező években 
a frissen és erősen rakott ala
pokra. melyeknek ünnepélyes 
felavatása a február tizediki 
közgyűlés lesz. örömteljes szív
vel és lendülettel lehet tovább
építeni. Mi még nem vagyunk 
az ország egész keresztény ipara 
és kereskedelme. Csak jogunk

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 8 órakor 

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

TÁRGYSOROZAT:

1. 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 *  alapszabályok érleim ében 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 8 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 
8 órakor estebéd a Vigadóban. Teríték ára: 3.— P. 
Megjelenés: Hölgyek délutáni, urak utcai sötét 
ruhában.

van ennek nevében beszélni. 
De most már azon az utón va
gyunk, hogy ténylegesen is az 
uj közgyűlés az ország egész 
keresztény iparát és kereskedel
mét a szövetségi szellemben 
összehozza. Ez a szellem nem 
ismer türelmetlenkedést, jogtip- 
rást, de ismer jogos önérdeket, 
a mi polgári osztályunkban a 
folytonos munkát, mely meg
tartja szívósan azt, amije van 
és megszerzi azt, ami megilleti.

A  vidéki szervezetek 
a B. S z . közgyűlésén

A  B. Sz. vidéki szervezetei már 
eddig is nagy számban jelentet
ték be részvételüket a közgyü' 
lésre. A  délvidéki kerületből cso
portosan érkeznek a tagok. Sze
ged és Hódmezővásárhely nagy
számú küldöttségeket jelent be. 
Ott lesznek azonban Makó, 
Szentes, Csongrád, Baja és Bé
késcsaba kiküldöttei. Jelentke
zések történtek D ebrecenből, 
Pécsről, Veszprémből. A fővá
ros közvetlen környékéről Kis
pest, Budafok, Rákospalota, Új
pest, Csepel vesznek részt a 
közgyűlésen. A vidéki kiküldöt
tek a B. Sz. kongresszusán is 
megjelennek. Egyes vidéki szer
vezetek az alapszabályszerü 
időn belül nagyon értékes indít
ványokat juttattak az elnökség
hez, melyeket a kongresszus 
megvitatni és a közgyűlés hatá
rozathozatal alá fog vonni.

Mely k é r d é s e k  s ze re p e in e k  
a Baross Kongresszus 
napirendjén

Hosszú esztendőkkel ezelőtt 
volt az utolsó Baross Kongresz- 
szus- A  mostani közgyűlés al
kalmával február 7-én és 8-án, 
mindkét napon a Szövetség köz
ponti székházában a kongresz- 
szusi bizottságok fognak tanács
kozni. A kongresszus napirend
jén szerepel az aktuális kérdé
sek egész sora : A közmunkála
toknak nem hitelbe való válla
latba adása. Az ipartörvény 4. 
és 47. § §  nak reformja. A  kis
iparosság kőszállítási sérelmei
nek ügye. Az áruházi különadó 
bevezetése. A vámkezelési rend
szer megreformálása. A tisztes
ségtelen verseny hatályos letö
résének biztosítása. A  vasár
napi munkaszünet törvénybe ik
tatása. A  devizagazdálkodási 
rendszer megreformálása. A  mi-
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nimális munkabérek bevezetése. 
Iparos kérdésekben szakavatott 
iparosok meghallgatásának biz
tosítása. Az adóterhek arányla- 
gos megosztásának rendje. Ide
genforgalmi árucsarnok létesí
tése. A  zárolt pengőkövetelé
seknek az idegenforgalom szol
gálatába való állítása.

A  fehérnem ű iparosok 
s ze rv e zk e d é s e

A fehérnemű iparosok felké- 
kérése folytán a Budapesti Ve
gyes Ipartestület még a nyár 
elején felterjesztéssel fordult a 
kereskedelm i m in iszterhez, 
melyben részletes indokolással 
kérte a fehérnemüiparnak a szak
képesített iparok közé való so
rolását A minisztérium a kér
vényt hozzászólás céljából a 
kereskedelmi és iparkamarák
nak küldötte meg. melyek kivé
tel nélkül ellenezték a szakké
pesítés kiterjesztését. Mig a fő
városban az érdekelt kereske
delem ellenezte a kívánságot, a 
vidéken a kamaráknak az volt 
a felfogásuk — s etekintetben 
különösen a soproni kamara 
fejtette ki álláspontját éles szí
nezésben — , hogy a fehérnemű- 
készítést a népesség nagyrésze 
általában még zsenge gyermek
korban néhány hónap alatt, szí
vességi tanonckodással sajátítja 
el s Így ezt az ipart nem lehet 
olyannak tekinteni, melynek el
sajátítása a más iparokban be
vezetett hosszabb időt igényelné. 
A  kamarák általános elutasító 
álláspontja következtében a mi
nisztérium a kéréshez nem já
rult hozzá. Természetes, hogy a 
kamarák nem vették figyelembe 
a haladott időket és az újabb 
kor fejlődési irányát, mely a 
fehérnemükéí'Zitést egy nagyon 
jelentős iparrá teszi. A fehér- 
nemüiparosok az elutasításba 
nem tudnak beleegyezni s ha 
már nemkaphatnaktörvényes ér
dekszervezetet. szabadegyesülés 
keretében rendszeres küzdelmet 
indítanak érdekeikért. Február
3-án a Budapesti Vegyesipar- 
testület helyiségeiben megalakul 
a Fehér nemükészitő Iparosok 
Országos Egyesülete, mely mö
gött már e pillanatban a fővá
rosban több száz iparos van, a 
vidékről is nagyon számottevő 
csatlakozások történnek.

A  rokonszakm ák
csoportjának
újjáalaku lása

A  rokonszakmák csoportjában 
megtörtént a tisztujilás a követ
kező választási eredménnyel 
járt. Elnök : Gerlóczy Béla. Al- 
elnökök : Marencsich O tó, Sies
se/ Nándor és Kereszthy Kor
nél. Közgyü'ési rendes elekto
rok : Pősa Ernő, Konkoly-Thege 
Pál, Berinkey Gyula, Szécsi 
Hacker József, Struczky Sándor. 
Fasching Gyula, Ottouay Kál
mán, Csármann Ferenc, Bandi 
Ferenc, Vörös Tihamér, Fried- 
rich István, Czifrák Antal. Láng 
József, Bornemissza Gábor. 
Szőke Sándor, Zimmer Ferenc, 
Milos György, dr. Bayer Kru- 
csay Rezső, felsőludányi Kovács 
Tibor, dr. Metzler Jenő. Köz
gyűlési pótelektorok : Schmidt 
Richárd, Nagy Ferenc. Gebhard 
Domokos. Mildenberger József, 
Szerencs Ferenc, Pagano Romeo.

A  francia áruházi adó  ism ertetése
A  nagyáruházi üzemek kül

földön már szinte alakulásuk 
első pillanata óta szemben ta
lálták magukat a kiskereskede
lemmel, mely a nagy versenytől 
egzisztenciáját féltette s igy min
den törekvése arra irányult, hogy 
a versenytársat külön adóval 
tartsa magától távol.

Az áruházi adó európai kifej
lesztésében elöljárt Franciaor
szág, mely körülbelül 100 esz
tendővel ezelőtt vezetett be egy 
ily külön adót. Az erre vonat
kozó 1844. évi törvénnyel be
hozott adó az áruházat mint 
több árucsoport kicsinybeni for- 
galombahozatalára irányuló ke
reskedelmi vállalkozást tekin
tette. A törvény meghatározása 
szerint a különadó terhelte a 
magasins de plusi< urs espéces 
de marchandises-eket. Adókive
tési ismérvül főleg az alkalma
zottak száma szolgált s igy ki
mondta a törvény, hogy ezt az 
adót minden oly vállalkozás fi
zetni tartozik, mely 24 alkalma
zottnál többet foglalkoztat. Az 
adóztatás két irányú volt. Egy
felől fizetett minden vállalat üz
leti forgalmától függetlenül 1000 
frankot, ez volt a droit fixe. de 
ezenfelül fizetni tartozott még 
az üzlethelyiségek bérösszege 
után (ha saját tulajdonról volt 
szó, akkor a hatóságilag megál
lapított bérösszeg után) 1-" ol. 
Ez volt a droit proportionnel.

Ugylálszik- hogy az áruháza
kat ez a kezdeti adó fejlődé
sükben nem akadályozta meg. 
mert már 1850-ben reformálták a 
törvényt, kimondván, hogy to
vábbi terhet rónak az áruhá
zakra, amennyiben minden al
kalmazott után évi 25 frankot 
kellett fizetni. Gyors egymás
utánban emelték azután a bér
leti összeg alapján kivetett adó 
kulcsát, amennyiben 1858-ban 
kimondották, hogy V^-öd fize

tendő a bérösszegből, ezt a kul
csot 1872-ben felemelték 1 l0-re.

Természetesen ez a lázas tör
vényalkotás nagyarányú társa
dalmi munkával állt összefüg
gésben. Az áruházak terjeszke
dése egy egész külön védőszö
vetség létesítéséhez vezetett. Ez 
volt a „Ligue syndicale pour la 
défense des intérets du travall, 
de l ’industrie et de commercv“ . 
vagyis a munka, az ipar és a 
kereskedelem érdekeinek védel
mére alakult ez a szervezet. 
Mint rendszerint minden moz
galom. ez is hosszabb ideig 
gyermekcipőkben járt. de már 
1890-ben 33.000 tagol számlált 
és kiadott egy rendszeres 1c pót 
„Révendicalion“ cimmel, mely 
igen harcos orgánum volt és 
semmi mással nem foglalkozott, 
csak az áruházi verseny elleni 
védekezés kiépítésével.

így érthető azután, hogy az 
áruházi adó kulcsát 1880-ban,
1890., 1893. és 1905. években 
folyton emelték.

Az 1905. évi április 19-iki töi- 
vény a következő alapelveket 
fektette le. Az áruházakat ter
helték a taxe déterminée, melyet 
viselt minden áruház kivétel 
nélkül. Ha pedig az alkalma
zottak száma egy meghatározott
nál nagyobb volt. ezt kiegészí
tette a taxe p: r spécialités Ez 
az adópótlék igazodott az alkal
mazottak számához, de egyben 
igazodott az áruházak forgalmá
hoz is, amennyiben a városok, 
illetve községek lélekszámával 
állt összefüggésben. Legmaga
sabb tétele a bérösszeg l3-áig 
emelkedett. Láthatjuk tehát, hogy 
körülbelül nyolcvan esztendő 
leforgása alatt az áruházak bér
összege u'án eredetileg kivetett 
5°lo tagadhatatlanul szép iram
ban futott fel egészen a bér
összeg 33^-ig !

Fiókvállalatok megadóztatása
Az áruházak közben folyton 

fejlődtek és erős mértékben in
dult meg a fiókhálózat kiépítése. 
Már 1912. évben bevezették a 
fiókadót, mely kimondotta, hogy 
a keresetiadó minden olyan vál
lalatnál, mely fióktelepet tart 
fenn 5 — 10 alkalmazottig ,'4-el. 
11—20 alkalmazottig 1 3-al, 20—50 
alkalmazottig 1 2 el el és 50 alkal
mazotton túl még egyszer annyi
val pótlékolandó. Csakhamar 
áttérlek azonban a forgalom 
al apján való megadóztatásra. 
Etekintetben egy 1917. évi tör
vény rendelkezik, a taxe spéci- 
ale sur les chiffres d’affaires, 
mely a fogyasztási szövetkeze
teket kivéve minden olyan vál

lalkozásra vonatkozik, mely 
élelmiszereket vagy más kész 
fogyasztási cikkeket kicsinybeni 
kereskedéssel forgalomba hoz. 
Az exporttételek az adóalapból 
levonandó!:. A  fiókok forgalmát 
a központi telepével együtt kell 
figyelembe venni. Egy millió 
frank alatti forgalom nem esik 
ezen újabb adó alá. De az ezen 
adómentes forgalmi összegnél 
nagyobb tételek a következő 
progresszív kulcs alá esnek : 
1—2 millió között l%o, 2 és 10 
között 2%o, 10— 100 között 3%o, 
100 és 200 között 40/oo és 200 
millió frank évi forgalom fölött 
5%o.

A  középosztály küzdelme
Úgy az áruházi adó, mint a 

fiókadó Franciaországban ezidő 
szerint ez ismertetett keretek 
között mozog. Megállapítható, 
hogy a mozgalom nem tudta 
ugyan az áruházakat megállí
tani terjeszkedésükben, azonban 
olyan külön terhekkel sújtotta, 
hogy ott távolról sem tudtak rom
boló versenytársakként megje
lenni. Nem érdektelen megfi
gyelni a fejlődés menetét sem, 
mely kezdetben teljesen külső 
ismérvek alapján indult el, mig 
végül is a forgalom külön meg

adóztatásával gondolta elérni a 
célt.

Gyakorlatilag sok nehézséget 
okozott ott is törvényileg meg
határozni az adóalanyt, vagyis 
az áruházat. Bár kezdetben 
Franciaországban elsősorban a 
konfekció cikkek adták az áru
házak lényegét, gyorsan a leg
különbözőbb cikkeket karolták 
fel. A küzdelemből a kiskeres
kedelem nem került ki teljesen 
győztesen, de — és ez a fontos 
— megvédetten !

Ez a probléma, mely a gaz

dasági középosztálynak egyik 
nagy harca, Franciaországban 
is csak külön adóval volt némi
leg rendezhető. így tehát min
den olyan érvelés, mely a szo- 
ciál- és adópolitika összekap
csolása ellen tiltakozik, nem 
számithat elismerésre. Alapjá
ban véve igen enyhe védeke
zési szer az áruházi adó, leg
alább is ezt igazolják azok a 
tilalmi rendelkezések, melyek 
ujt.bban Európa számos orszá
gában az áruházak terjeszkedé
sét megakadályozandó be lettek 
vezetve. Nem kell etekintetben 
az osztrák tilalomra hivatkozni, 
mely az élelmiszerek forgalomba- 
hozatalát az áruházaknak meg
tiltotta, hanem a svájci, német, 
cseh s egyéb még élesebb kor
látozások, melyek többek között 
uj áruház alapítását, meglevők 
bővítését stb. lehetetlenné teszik, 
a jelek szerint gyorsabban érez
tették hatásukat. A z oly orszá
gokban. ahol az áruházi ver
seny letörése m g s?üz terület, 
célszerűnek mu'aikozik azonban 
kettős irányú beavatkozás : egy
felől adót bevezetni, másfelől a 
jövőbeli terjeszkedésnek is útját 
állni.

Nálunk a kérdés huzamos idő 
óta áll a kiskereskedelem küz
delmének gyupontjában. eddig 
semmiféle eredménnyel. A  harc 
kétségtelenül nagy erővel lángol 
fel időközönként, de aztán csend 
következik, mintha csak rakéták 
puffannának. A  mi különleges 
viszonyaink hozzák magukkal, 
hogy egységes front nem alakult 
még ki. Ezért nagy érdeklődés 
előzi meg a Baross Szövetség 
jövő heti kongresszusát, mely 
többek között ezzel a kérdéssel 
is foglalkozni fog. A  jelek biz
tatóak, amennyiben maga a fő
város is mint a várható adóbe
vételben érdekelt fél, ebben az 
irányban dolgozik. Ezt a törek
vést számos külföldi példa iga
zolja, ahol az áruházi adó ki
mondottan a községek javára 
van lekötve.

Általános tisztujitás 
a közgyűlés 
a lka lm ával

A szövetségi közgyűlés alkal
mával az országos elnöki, a társ
elnöki, a háznagyi, a számvizs
gáló bizottsági, a pénzügyi és 
végrehajtó-bizottsági állások be
töltésre kerülnek. A  szerdán 
este tartott elnöki tanácsülésen 
héttagú jelölő-bizottságot kül
döttek ki Haverland Antal el
nöklete alatt. A bizottság tagjai: 
Gebhardt József, W ohl József, 
Messik Ödön, Brunhuber Béla, 
Botos Miklós, Ducker Ödön- A 
bizottság a szerdán kezdődő szö
vetségi közgyűlésnek terjeszti 
be javaslatát.

A közgyűlés formalitásai és 
a választás technikai része febr. 
6-án fog lezajlani, a két kon
gresszusi nap a közgazdasági 
kérdések megvitatásával telik el, 
a záró kö7gyüiésen, febr. 10-én 
a Vigadóban a már elkészített 
kész anyag felett történik hatá
rozathozatal. A záróülés egyben 
a Szövetség országos jellegű 
ünnepe is, melyen minden egyes 
Baross-tag magyar lelkiismerete 
szerint legyen ott I
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ipari kódex kiadása
A z  újabb idők lázas törvényalkotási 

rendszere és a törvények végrehajtása 
során született sok rendelet és elvi 
döntés az ipari közigazgatás terén is 
nehézzé teszi még beavatott jogászok
nak is a teljes megbízható áttekintést.

Ipari közigazgatásunk már régen 
érzi ezeket a nehézségeket, melyek, 
nem szó lva  a sok szükségessé vált 
rendeletről, fő leg az elvi jelentőségű 
döntvények "hatalmas tömege miatt ke
letkeztek. Ily  döntvényeket hoznak a 
bíróságok, de maga a kereskedelmi 
miniszter is mint iparügyi főhatóság.

Fabiny i Tihamér kereskedelm i mi
niszter kezdem ényezésére vezethető 
vissza, hogy az 1884 : XVII. t. c. ér
vényben maradt szakaszaira, nemkü
lönben az 1922 : XII. t. c. (iparnovella ) 
összes pontjaira n ézve kialakult jog
szabályok tömege most rendszerbe
fogla lva  jelen ik m eg: ipari kódex for
májában. A  kereskedelm i miniszter 
már el is készíttette ezt a hatalmas, 
három nagy kötetre terjedő munkát, 
melyet a Baross Szövetségnek is meg
küldött hozzászólás céljából. A z  első 
két kötet megjelentetését a miniszter ez 
év március végére helyezte kilátásba.

A  m egbeszélések most folynak az 
érdekképviseletekben, ahol az egész 
anyagot szakmánként vizsgálják át 
abból a szempontból, hogy az esetleg 
elavult, vagy  újabb rendelkezéseknek 
ellentmondó régebbi szabályok, dönt
vények kikapcsolhatok legyenek.

Fém tisztitószerek , b őro la 
jok, tinta é s  kék itöszerek  

fo rga lom bahozata lára  
von a tkozó  e lő í r á s o k

A  kereskedelmi miniszter az ipartör
vény ésaz iparfejlesztésről szó 'ó  törvény 
rendelkezéseinek m egfelelően rendele
tet fog kibocsájtani. mely szerint fo lyé
kony fémtiszlitószert. bőrfeketitő. bőr
puhító olajat, fo lyékony tintát és tinta
port. továbbá kékitő (indigó) oldatot és 
da 'abos kékitrt csak a készítő iparos 
vagy  a forgalom bahozó kereskedő olyan 
tartályában (csomagolásában) szabad 
árusítani, amelynek külső részén a szert 
készítő  iparos neve vagy a forgalomba
hozó kereskedő neve (cége  vagy rövi
dített cégszövege) és belföldi üzletének 
(telepének) helye tartósan, jó l olvasható 
módon van feltüntetve, továbbá melyet 
maga a készítő vagy a forgalombahozó 
kereskedő töltött meg. Telephelyként a 
város vagy a község nevét s ezen
felül a z  uccát és a házszámot kell meg
jelölni.

Árusítás alatt a nyílt árusítási üzletek
ben. piacokon vásárokon végül a háza
lás utján való  eladást kell érteni. A  
miniszter e rendelettervezete nem céloz 
egyebet, mint az áru előállításának vagy 
szárm azásának m egjelölését s eként 
gátat vetni annak, hogy silány minő
ségű cikkek kerülhessenek a fogyasztó
közönséghez. A  tervezetnek pénzügyi 
vonatkozásai is vannak, amenyiben a 
festékfázisra vonatkozó előírások szerint 
az ily cikkek lényegileg adóalanyiság 
nélkül voltak előállithatók s igy m eg
indult bizonyos fokú szenykonkurrencia. 
mely épen azokat a cégeket érte leg
keményebben. am elyek  ebben a vonat
kozásban rendszeres üzletvezetéshez 
vannak szokva. A  rendelettervezet nem 
szabja meg azt, hogy az árusítás a 
jövőben csak zárt tartályban legyen 
eszközölhető. Ennek a módosításnak 
bevitele után a rendelet ellen  észrevé
telt tenni nem lehet, annál kevésbé, 
mert teljes mértékben biztosítja a tisz
tességes /erseny feltételei mellett a 
szabad érvényesülést, sőt bizonyos vo 
natkozásban éppen ez  fog  haladást 
hozni.

Okos propagandát
az  idegenek  idevon zására

Padányi Gulyás Béla dr. múlt 
heti előadása a kereskedők és 
iparosok napi érdekeit hozta 
közel az idegenforgalmi propa
gandához. A problémának ná
lunk különös jelentőséget ad az 
a körülmény — fejtegette az elő- 
adó —, hogy a vevők tábora le
morzsolódik. A köz- és magán- 
tisztviselők és minden egyéb 
bérosztály szinte napról-napra 
jelent kevesebb vásárlóerőt. A 
földmives lakosság pedig az ag
rárolló nagymérvű nyitottsága 
miatt ma már csak közvetlen 
életfenntartásáról képes gondos
kodni.

Ily helyzetben az angol keres
kedő arra az álláspontra helyez
kednék. hogy kolonizálásra van 
szükség. Ennek a gondolatnak 
modern alakja a piacszerzés 
vagy ami egyértelmű ezzel a 
vevőszerzés. Helyzetünkben a 
bejövő idegen jelenti az uj vá
sárlót.

Idegenforgalmi propagandánk
nak tehát ehhez a célkitűzés
hez kell alkalmazkodnia. Nem 
elégséges az idegenek járása- 
kelése, tanulmányozás céljából 
NI agyarországon való megfor
dulása, ma már az idegenfor
galmi propagandának azt a

célt kell kitűznie, hogy lehet az 
idegent mint vásárlót, mint tar
tós fogyasztót idehozni. Ma ta
gadhatatlanul olcsó bevásárlási 
hely vagyunk. Az idegen, ami
kor utazik, nemcsak szórakozni 
akar, hanem vásárlási kedv is 
hajtja. Angliában az ott meg
forduló idegen okvetlenül vesz 
egy néhány rend ruhát, Páris- 
ban mindenki selymet szerez 
be. Bizonyos speciális cikkeket 
kell az idegenek részére elő
térbe hoznunk. Nem áll az a 
felfogás, hogy Magyarország a 
Nyugatról, tehát iparilag sokkal 
fejlettebb színvonalon álló vi
dékről érkező idegennek nem 
tudna érdekes cikkeket nyújtani.

A  magyar bőripar és cipőipar 
termékei elsőrendüek. Az elő
kelő angol körök lovaglócsizmát 
Budapesten készíttetnek. Az öl
tözködés terén is az általános 
nivó nálunk nagyobb, mert ruhá
zati iparunk úgy a férfi, mint 
a női szakmában magas nívón 
áll. A magyar ékszerészipar az 
angol és amerikai közönség ked
vence. Készen állanak tehát a 
kapcsolatok ahhoz, hogy üzleti 
területre is átvigyük az idegen- 
forgalmat.

Üzleti a lap ra  helyezni a m ozgalm at
Bécs kereskedői és iparosai 

j  ezt okosan használták ki. pedig 
: Bécs nem olcsóbb, mint Buda- 
j pest, sőt ellenkezőleg. A statisz- 
| tikai adatok igazolják, hogy 
; mennyivel előzött meg bennün

ket ezen a téren Bécs. Buda
pest idegenforgalmában 480/« a 
csonkaországi magyar. 20°/o az 
elszakított részekről jövő magyar 
és 32°/« az egyéb idegeneké. 
Bécs idegenforgalmának csupán 
30u°-át teszik az osztrákok, 33°/« 
esik az utóállamokból és 37*?o a 

! többiek száma. Egyedül a ma
gyar utasok Bécs idegenforgal
mának 10%-át teszik ki. Bécs 
felszívja a Keletről jövő vásár
lókat, pedig Budapest úgy a 
jugoszlá oknak, mint a romá
noknak közelebb esik. Ennek 
érdekében mindent el kell kö
vetni, mert csak igy van adva 
az idegenforgalom gazdasági 
továbbfejlődésének alapja.

A  kereskedelem és ipar szá
mára meg kell találni a módot 
arra, hogy ilyen propaganda 
megtétessék. A kereskedő és 
iparostársadalom hozzá van már 
szokva ahhoz, hogy az árut hir
detni kell. A magyar közönség 
vevőképtelenségét alapul véve, 
helyes volna gondolni arra, hogy 
a reklámozásra szánt összegből 
idegenforgalmi propagandára is 
fordítsanak. Egy országos szerv 
volna íi'vatva megtalálni egy 
kereskedelmi és ipari propa
ganda alapnak a lehetőségét. 
Többek között szükség van egy 
állandó kiállítási csarnokra is 
abban a formában, hogy ez a 
csarnok a kereskedelem és ipar
nak mintakollekciója lenne. 
Az idegenforgalmi irodák ezt 
természetesen bevennék pro- 
grammjukba. Erős propagativ 
tevékenységet fejthetne ki a ma
gyar posta is, amely esetleg 
minden egyes levelezőlapra egy 
okos felírással jelezné a Ma
gyarországon való vásárlás elő

nyeit. Az angol posta hivatalo
san üt egy pecsétet a levelező
lapokra, hogy : az angol áru a 
legjobb. Ehhez hasonlót lehetne 
nekünk is alkalmazni a magyar 
áru propagálásában. Ennél a 
pontnál azonban még nem áll
hatunk meg. Én, mint gyakorlati 
ember, megállapítom, hogy a 
vásárlásra hajlandó idegen itt 
Budapesten tulajdonképen nem 
tud hozzájutni a vásárlási lehe
tőségekhez. Felhívom a keres
kedő és iparostársadalom figyel
mét arra, hogy egy címtárat 
készítsenek, amelyet kezébe le
het adni minden idegennek. 
Továbbmenőleg megállapítom 
azt, hogy a Magyarország ide
genforgalmi propagandája érde
kében megjelenő filmeknél is 
módot kell találni arra, hogy a 
magyar kereskedelem és ipar 
még nyomatékosabb szerepet 
kapjon. Úgy tudom, hogy ebben 
az irányban már tétettek lépé
sek, de az a munka teljessé 
csak akkor fog kialakulni, ha 
maga a kereskedő és iparostár
sadalom is teljes erejével bele
kapcsolódik. A  propagandát 
szolgálja még az is, ha a Ma
gyarországra jövő idegenek a 
vásárlások alkalmával jelentős 
árengedményben részesülnek. 
Hogy visszaélés ne történhes
sék, az útlevél felmutatásával 
igazolható a jogosultság. Tisz- 
t bán vagyok azzal, hogy a cé
gek legnagyobb része ezt az en
gedményt hajlandó megadni, 
idegenforgalmi propagandánk si
keres keresztülvitele által Ma
gyarország uj szint kapna a 
külföld szemében, nem azt a 
hejehujázó romantikus országot 
látnák benne, mint eddig, hanem 
megtudnák, hogy az ipar és ke
reskedelem Magyarországon is 
áll olyan fokon, mint Európa 
bármely más államában-

Védelmet kérnek
a piaci kiskereskedők 
az OTB erőszakos 
ellenőrei ellen

Huzamos idő óta a székesfő
város csarnokai és piacai hango
sak azoktól a jelenetektől, melye
ket az Országos Tejellenőrző 
Bizottság felfogadott közegei 
idéznek elő. Mindaddig mig a 
tejrendelet fennáll természetesen 
vitatni sem lehet, hogy a tej
ellenőröknek joguk van, sőt kö
telességük a készleteket felül
vizsgálni.

Mi azonban nem azt sérel
mezzük a tejellenőrök eljárásá
val kapcsolatban, hogy a törvény 
erejénél fogva reájuk háramló 
kötelességüknek eleget tesznek, 
hanem azt kifogásoljuk, hogy 
e közegek olyanformán végzik 
a dolgukat, hogy ebből a kis
kereskedőknek komoly kára van. 
Márpedig ez sehol nincsen 
előírva még a tejrendeletben sem, 
hogy a tejellenőrnek okvetlenül 
brutálisan, rendőri asszisztencia 
félfogadásával kell a dolgát 
végeznie s arról sincsen sehol 
szó, hogy amikor a csarnoki 
kiskereskedőnél történetesen ve
vők vannak, akkor ezeket onnan 
mintegy elűzze, a kereskedőre 
rárontson.

Ez a fellépés az, mely a zak
latás jellegét ölti és a kereskedői 
érdekeket a legmélyebben sérti. 
Szükség van tehál arra, hogy 
az OTB megfelelően tanult em
bereket, ne pedig műveletlen 
durva elemeket foglalkoztasson 
ebben a munkakörben. Sérelmes 
azonban az is, hogy a tejhabszin 
és tejfölmennyiség eredetének 
viszgálata a kereskedőnél folyik. 
Észszerűen kell ennek történnie. 
A főváros különleges vámvonal
lal van körülvéve, tessék a be
jövő árut ott vizsgálatnak alá
vetni, mert a csarnoki vagy 
piaci kiskereskedő nem tarthatja 
folyton a kezében a tejvállalatok 
szállítási jegyeit és számláit; nem 
állhat folyton készenlétben arra, 
hogy az OTB közegei megje
lennek-e vagy sem- Az mégsem 
eljárás és a polgári érdekek 
legmesszebbmenő megsértése, 
hogy a kiskereskedőktől száz 
és száz liter számra foglalják 
le és kobozzák el a tejhabszint 
és tejfölt, két drága cikket. Ha 
pedig a tejrendeletet nem tudják 
betartatni a milimárikkal, amint 
hogy nem tudják, mért szenved 
emiatt a főváros kereskedelme 
és miért van privilegizát hely
zetben mintegy 14 környékbeli 
sváb község?

A kiskereskedők a rajtuk a 
sorozatos razziák miatt megesett 
sérelem miatt felterjesztéssel 
fordultak Szendy Károly polgár- 
mesterhez, melyben erélyesen 
kérték, hogy a tejrendelet dsun- 
geljében ne csak á kiskereskedők 
zaklatásainak megszüntetése, 
hanem a főváros összlakossá
gának érdekei szempontjából 
teremtsen rendet és jelentse a 
kormánynak, hogy a tejiendelet 
rossz, végrehajtása lehetetlen, 
a vele előidézett állapot tartha
tatlan.

I Brunhuber
V i l i . ,  B a r o s s - u t c a  61. T el. 34-1-78. 
M űvészi elsőrangú fényképek, le ve lező 

lapok, aquarell, o lailestmények.

J u tá n y o s  á ra k .
Baross tagok és azok  családtagjainak

1O0/« k e d v e z m é n y .



5 szám. BAROSS SZÖVETSÉG

A  Baross Szövetség elnöke 
a cipésztársadalmat 

összetartásra buzdította
Múlt pénteken folyt le a Ba

ross Szövetség cipészipari szak
osztályában a tisztujitás Ilovszky 
János elnöklete alatt. Az orszá
gos elnök hosszabb beszédben 
utalt azokra a különleges gaz
dasági nehézségekre, melyek
ben főleg a cipészkisiparos tár
sadalom van. Súlyosan érinti 
ezt a réteget az állam és a köz
ségek háztartásaiban kénysze
rűen bevezetett takarékosság, 
mely sokkal kevesebbet enged 
közmunkákra fordítani, mint 
rendes viszonyok között. Ilyké- 
pen a cipésziparosoknak foko
zott szükségük van arra- hogy 
szoros együttmunkálkodással és 
egymásttámogatással küzdjenek 
a gazdasági válság ellen. Ennek 
az iparosrétegnek el kell kerül
nie minden olyan jelenséget, 
mely az erőket csorbítaná. A 
Baross Szövetség nagy fárad
sággal építette, ki eddig is az 
utakat, melyek a kebelébe tar
tozó cipésziparosság boldogulá
sát vannak hivatva szolgálni, 
ezeket gondosan megőrizzük és 
csendes munkával tovább fej
lesztjük.

Az elnök beszéde után sor 
került a tisztikar megválasztá
sára. Az elnök választása titkos 
szavazással folyt le. melynek 
sokszoros többséget biztosított 
Botos Miklós eddigi szokosztályi 
elnöknek. Társelnökök lettek : 
Szőcs Lőrinc, Szabó Antal. 
Jegyző : Szőnyi Antal. Helyettes 
jegyző : Szűcs Antal. Pénztár
nok: Simon János. Ellenőrök: 
Raffay Lajos. Gáspár Lajos. A 
választmány taejai : B. Nagy
Károly, Kneisz József. Páll Jó
zsef. Bárányt István. Takács 
Gyula, Lénárt Sándor. Kőszegi 
György. Bodnár Endre. Navarra 
József. Domokos Gyula- Czveia- 
nov Szvetozár, K. Szabó Gá
bor. Választmányi póttagok pe
dig : Hohner József, Herédi Ist
ván, Szabó Lajos, Gá pár Sán
dor.

Az uj tisztikart Végh I. Gusz
táv háznagy üdvözölte. A szak
osztály azonnal megkezdette 
re ndes munkáját és az összes ' 
folyóügyeket elintézte. A tagok 
renoelésszerzésének megkönnyí
tésére a Szövetség központi 
helyiségében vitrinek lesznek 
felállítva- melyeket a szakosz
tály összes tagjai megállapított 
sorrendben kivétel nélkül igénv- 
bevehetnek akként, hogy a fő
szezonok ideje alatt is minden
kinek nyújtson a Szövetség lehe
tőséget propaganda kifejtésére.

Kanafiáth Jenő
nyilatkozata a Baross Szövetség 
elnökének rádióelőadásáról

Elnökünknek a téli Balatont 
propagáló rádióelőedőadásához 
Karafiáth Jenő ny. miniszter, 
aki ezekben -a kérdésekben 
kiváló szakértő, a következő 
nyilatkozatot adta lapunknak :

— Különös örömöt okoz szá
momra. ha a jégvitorlázás nagy
szerű sportját népszerűsítő tö
rekvésekkel találkozom.

— Annyival is inkább örvend 
a szivem az erre irányuló bala- 
toni propagandának, mert szinte 
fájt mindig a lelkemnek, ha a I 
hosszú télen keresztül a mére
teiben megkapó^n impozáns 
jéglerületet kihas- nálatk.n lát
tam. Nem érdeklődött ugyanis 
eddig a megérdemelt mértékben
e nagyszerű sportclvezetet nyúj
tó sportág iránt az érthetetlenül 
közömbös belföld, és nem mu
tathatott jogosan megkívánható 

; érdeklődést a külföld sem, hi

szen arra megfelelő alkalmat 
sem tudtunk szolgáltatni.

— Helyes utón halad, céltu
datos és mindenképen hasznos 
munkát végez tehát a Baross 
Szövetség Országos Idegenfor
galmi és Fürdőügyi Főcsoportja, 
és különös köszönet illeti meg 
a Rádió vezetőségét, hogy mó
dot adott arra e sportág lelkes 
művelőinek, hogy a téli Balaton- 
kultusz számára a legmoder
nebb utón híveket toborozzanak!

— Meggyőződéssel állítom, 
hogy munkájuk nem lesz meddő 
és ha a balatoni íürdőtrlepek a 
téli tartózkodásra mindjobban 
berendezkednek, valóra válhatik 
mindaz, ami ma még talán álom
nak tűnik : hogy a Balaton téli 
rajongóinak tábora még a ma
gyar tenger nyári híveinek szá
mát is hamarosan eléri !

A z Idegen forga lm i
é s  Fürdőügyi Főcsoport tisztujitása

Alapszabályszeiüen az Ide- 
■ genforgalmi és Fürdőügyi Főcso- 
| port tisztujitása is m* gtörént.

A Főcsoport közgyűlési rendes 
elektorai lettek: Marenesich Olló 
vezérigazgató, Bíró Dénes ven
déglős. Kovácsevics Milos ven
déglős, Szalay Károly vendéglős. 
Friedrich István szállodatulaj
donos. Cziffrák Antal szálloda
bérlő, dr. Jobs Viktor szanató
riumi főorvos. Oláh Gyárfás 
Mihály szállodatulajdonos. Va
lentin Antal. Ibos Nándor bor
gazdaság tulajdonos, Jaksics 
Ferenc szállodatulajdonos, Ra- 
dorza Kálmán v< zérigazga»ó. 

j Sabalhiel Tivadar pezsgőkép
viselő. Betegh Károly gyógy
szerész, Zboray János műszaki 
főtanácsos, Fúth Károly kötött, 
szövöltáru kereskedő, Hicker 
Antal sodronyszövefgyáros, Bár
dos Féltoronyi Olivér porcéi!án- 
kereskedő, Paulovits Imre nyom
datulajdonos. Szécsi Hacker Jó
zsef iparművész tanár, Szakáll 
Géza fotókereskedő.

Közgyűlési póteieklorok : Bu
dai Bermwaller József n- omda- 
tulajdonos, P. Dietr.ich Imre, 
Hlatky József oki. mérnök, Prei

singer Jenő közp. fütőberende- 
ző. Gallwitz Károly műeszter
gályos, Bieber Károly, Dozzi 
József szalámigyáros, Berán 
Nándor iparművész.

A főcsoport tisztikara a kö
vetkezőképen alakult meg: A l
elnöki Köpesdy Elemér. Ügyve- 
zerő igazgatók: Hlatky Lajos 
vezérigazgató, Barna Szögyény 
Bertalan min. osztályfőnök.

Az alcsoportok élére a követ
kező választások történtek : Pro
paganda osztály : Elnök : dr.
Szviezsényi Zoltán, előadó fő
titkári címmel Szécsi Hacker 
József. Közlekedési csoport : 
elnök Köpesdy Elemér, előadó: 
Padányi Gulyás Béla, elszállá
soló és vendéglátó csoport : el
nök Lingel János, fürdő és 
üdülőhelyi csoport : Bilkey Papp 
Lajos dr. Műszaki és berende
zési csopoit: elnök : K. Császár 
Ferenc- Sport- és turisztikai cso
port : Plöki Antal kér. tanácsos, 
települési csoport elnök: Csár- 
mann Ferenc, társelnök : Hu- 
nyady Ferenc, háziipari és nép- 
művészeti csoport : Szablya Já
nos. előadó dr. Say Géza.

A  törzstagok  csoportjában  
történt vá lasztások

Szövetségi alapszabályaink 
szerint egyedül a törzstagok* 
csoportja az, mely nem esik 
folytonos ujjáválasztás alá. Idő
közönként azonban a törzsta
gok csoportja is a megüresedett 
helyekre választásokat ejt meg. 
Az elnöki tisztséget a mostani 
általános megújítások során is
mét vitéz Barczy Ba rezén Gá
borra ruházták, az elektorok 
sorába pedig beválasztották 
Neruda Nándor. Vastagh Gyula, 
Gmeinwieser Ferenc és Winkle 
Nándor törzstagokat.

A füszerszakosztály 
tea délutánja

Vasárnap tartotta meg fűszer- 
szakosztályunk teadélutánját, 
mely iránt régóta nem tapasz
talt meleg és nagy érdeklődés 
mellett. A tagok elfoglalták a 
Szövetség összes helyiségeit s 
olyan meleg, közvetlen hangulat 
alakult ki, hogy a megelégedés 
általános volt s közóhaj lett, hogy 
a teadélutánt mielőbb ismételje 
meg a szakosztály.

A  rendezés nagy munkáját a 
lelkes hölgygárda láttáéi, amely
nek soraiban ott buzgólkodott

Marschalek Istvánná Marschalek 
Imréné, Udvary Józsefné, Geb- 
hardt Jó^sefné, Gebhardt Klári, 
Diószeghy Viktorné, Dömötör 
Sándorné, Szigety Góborné, 
Tékái Zoltánná, Hegedűs Pálné, 
Bányay Lajosné Franzoso 
Károlyné, Kraigev Ferencné, 
Juhász Józsefné, Schurman Jó- 
zsefné, Luby Józsefné. Czer- 
mann Lajosné, Ács Ferencné. 
Szeghy Józsefné, és még sokan 
mások. A  hölgyek mind tündö
költek a háziasszonyi teendők-
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ben és sok-sok kedvt s meg
lepetést hoztak az összejövetel
be. Kiemeljük Szigety Gábornét. 
aki ezalKalommal is ajándékok
kal halmozta el az összejöve
telt. A szövetségi vezetőséget 
Őrei Géza dr. főigazgató kép
viselte.

Az összejövetelnek nagy er
kölcsi sikere volt. de egyben 
anyagi előnnyel is járt, minek 
a szakosztály kiskereskedőket 
támogató alapja látja hasznát. 
Ezt nemes adakozóink tet
ték lehetővé. A  Braun Testvérek 
likőrgyár, Ruda és Blochmann 
Utódai. Nagy József Gyula. 
Dreher kekszgyár, Krausz és 
Moskovics. Hajdú és Bokor,

I Majba Károly konzervgyáros. 
Mocznik L. Konzervg\ár, Hege
dűs Lajos pékmester. Fronko- 
vits Testvérek, Di Lenardo és 
Társa, a Nagyváradi káptalan, 
a Góbé juhiurógyár. László La
jos Gyula. Guttman Ernő, a 
Polgári Serfőző, a Dreher sör
főző. a Dreher sörgyár, a Tej
termelő és Tejipari r. t. cégek.

( Lórin ez y László és neje tag 
pedig szintén természetbeni ado
mányokkal siettek az összejöve
tel szép céljait támogatni. Örö' 
műnkre szolgál1, hogy számos 
cég képviseltetés utján részt is 
vett az összejövetelen.

A nemes adakozóknak a 
szakosztály ezúton mond kö
szönetét.

A szakosztály a klubszerű 
élet meghonosításával a tagok
nak nagy örömet szerzett. A  
legközelebbi teadélután február 
17-én lesz, melyre a vezetőség 
már most hívja fel a tagok fi
gyelmét. A  rendező bizottság 
élén Pfeiffer János buzgólkodott 
fáradhatatlanul.

A  B aross  S z ö v e ts é g  té r
hód ítása a  k ispesti vá ros i 

k épv ise lő testü letben
A  január hó 27-én lezajlott kispesti 

képviselőtestületi tagváiasztás m egle
petést hozott a kispesti községpoiitikai 
pártokra. A z  egyesült nemzeti jobbo l
dal ütközött össze a szociáldemokrata 
liberális fronttal. A  választás eddig 
nem ismert lázza l és lendülettel folyt 
mindkét oldalon és az eredmény a 
jobboldali Egyesült Nem zeti Tábor ja 
vára dőlt el. amennyiben a 30 képvi
selőtestületi tag közül óriási szótöbb
séggel 28 tagot az egyesült nemzeti 
jobboldalu jelö ltek közül választottak 
és csak 2 jutott be a szociáldemokrata 
és liberális blokk részéről. Ez a z  ered
mény óriási lelkesedést váltott ki a 
jobboldali szavazók  töm egeiben, ilyen 
nemzeti megmozdulásra és ilyen  vá 
lasztási eredményre még nem volt 
példa Kispest történetében.

A  Baross Szövetség tagjai is tekin
télyes tért hóditottak a kispesti város
házán ; a szövetség i tagok közül a kö
vetkezőket választották m e g : Lucza  
János polg. iskolai felügyelő-igazgatót, 
a kispesti Baross Szövetség elnökét. 
Polka  Béla szövetkezeti igazgatót. K osz- 
talek József hentesmestert. Némethy  
Dezső villanyszerelőt. R eichard t K á
roly füszerkereskedőt. a Pest vm. tör
vényhatósági bizottság tagját. Verseghy 
K áro ly Kerszt. Sajtóválla lat titkárát, 
megyei törvényhatósági bizottsági tagot 
és Tóth  József füszerkereskedőt.

F ű sze resek  f ig y e lm é b e !
Di Linardo és Társa céghez 

befutottak már a lekötött első
rendű erdélyi fajalmaküldemé- 
nyek első vagonjai. Siesaen 
szükségletét biztosítani.
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I .  K á v é k :

per kg.

Nyers M aragogyp ___
- Guatemala ...
- M occa __
- Costarica
-  Santos __
.  Rio--.

Pörkölt kávék ...

10.-----14.—
9.----10.—
8.50— .10— 
8 80— 10.—  
7.80— 8.60 
6 60— 7.20 
8.------16 —

II. R i z s e k :
per kg.

Carolin
Patna
Glacce
Japán
Moulmain
Rangoon
Burmah

III. T e á k :
per kg.

Darjeeling 
Császárkeverék 
Ceylon Orange Pecco - 
M andarin-—
Jáva orange __ ... .
Souchong ..

IV. Déligyümölcsök :
per kg.

A rach id ...................... 1.08 — 1.32
Füge. zsákos  .........  ... — .88   1 
Füge. koszorús __ ... 1.08 —  1.20
Jánoskenyér ...................— .80 __ 1.__
Mandula............................  3.60 —  6.—
M azsola ................   2.40 — 3.60
Mogyoróbél —  — __3.40 — 3.80
Narancs... ______ _____— .60 __ 1.__
£ ilxu m -----  per drb — .0 6 ----- .08
Szilva, aszalt, zsákos kg 1 —  —  1.36 

iádós „ 1.20 —  1.60

V. F ű s z e r e k :
per kg.

Ánizsm ag
Babérlevél ................ .
Bors fekete. 1 i szab.

•• .  törött csőm.
„ fehér, e g é s z ...........
.  hosszú.

Csillagán izs 
Fenyőmag 
Fahéj, egész —

- törött szabadon és
csomagolt — __

Gyömbér —  — __
Köménym ag —
Majoránna — __
Paprika édes, nemes ---
Szegfű bors ...  ...........
Szegfűszeg

3.60 —  5.—
2. -3 —
7.50 —  8.—
8 ---------9.—
8.------10.—

10.------12.—
20.------- 24.—

1.40 —  2 —
12.-------- 14 —

14.--------16.—
8.------10.—
3. -4.—
6. -------------------8 —

3.---------3.60
6.--------- 7.—

24.----------- 26 —
Vanília per szól —.2 0 ------.60

VI. Liszt- és termény
áruk :
per kg.

B ú z a d a r a . . .__ — — .38 ------.44
Liszt Ogg ... — — -.3 3 ------.36

„ 2-es —  — .31 ----- .34
.. 4-es--. — __ —  — .30 ------.33

Árpakása 10-es — — .30 ------.36
.. 3—5-ös —  — .44 ------.52
... 0-ás 4/0 —  — .68 ------.88

Bab. fehér ........... —  — .22 ------.24
Bab. tarka ______ — — .30 ------.34
Borsó, egész —  __ —  — .56 ------.68

.. feles —  — .52 ------.64
Lencse —  ........... —  — .48 ------.88
Dió. héjas —  1.— —  1.20
Dióbél __ —  3.40 — 4.—
Mák................. —  — .68 ------.80

VII. P ó t k á v é k :
Frank V* kg-os doboz per

doboz .......................... — . 84 — .92
Frank 1/* kg-os dobor per

doboz .......................... — .42 — .49

Frank Ve kg-os doboz per
doboz ___ ... ___ ...  3 j

Frank 1/* kg-os csomag per
csomag ... ... ... ...  32

Frank 1’c kg cs cscmr.n per
csomag .. ... ...  25

I ranck *, io kg-os csőm. per — .16 
Franck 1.15 kg-os csőm. per —.11 
M alálakóvé ... . per kg. 1.12.-
Imperiál fügekávé . . .  .. 1.64-
Makk kávé 
Enrilo kávé

—.1.—1.20
— .80----- .96
— .80----- .92
— .7 2 -----.80
— .84----- .88
— .76----- .80
— .72----- .76

C u k o r :
per kg

------- 1.27-
- - .................1.32-

.....  1.36-

24.-----36 —
24.-----28 —
20.------24.—
16.----- 20.—
14.------18.—
12.----- 16 —

VIII.

Kristály
Kocka és por ..
Süveges

IX. K o n z e r
per kg

Szilva iz ... ........................ .
Vegyesiz ..................
Barackiz
Paradicsom, sür. dobozos 

4 kg-os doboz. p. doboz

— .40

— .28
— .18
— .13
- 1.20
-1.72

2.40
2.—

1.30
1.36
1.40

v e k :

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető

— .96-
1.20-

2.40-

- 1.20
-1.40
-2.80

— .36 - .4 0  
— .56 — .64 
—.88—1.— 

1.44— 1.60 
3.50— 3.80

X. Kakaó, csokoládé:
per kg

Kakaó, belföldi — ........... 3.----- 3.60
hollandi 4.80- - 6.—

Csokoládé, ét .................. 2.40— 5.—
.. főző ... . . 2.40— 4.—

por................-  2.80— 3.20

XI. Szárított tészták 
és sütemények :

per kg
Tarhonya tojásos ........... — .72— 1.—
Csőtészta „  szab. ... — .80— 1.12

- csőm ..................  — .88— 1.20
Levestészta tojásos szab. — .76— 1.12 

„ _ csőm. . . — .88— 1.60
Konzum keksz.................. 1.28—  1.60
M ézes .. ... ... ... 1.60—  2.—
Finom ., .......... . ... 2.40— 6.—
Töltött ...................  ... 3.20—  5.—
Dessert teasülemény ... 4.-----8.—
Piskóta, ’/8-os dob. p. dob. — .80— .96 

75-ös .. „ „  2.-------2.40

XII. V e g y e s e k :
Ecet 10 hydrótos per liter — .56—.— .64

— .36------.38
per kg 2.50 —  3.—
„ „ 1.60 —  2.40
.. .. 3.60 —  4.80
„ „ 2.80 —  3.60
.. .. 1.40 —  2.—
.. .. 2.40 —  3.60
.. .. 1.60 —  2.—
.. .. 1.60 —  2.80

------.40
— .56------.60

Textil ...............................
Kocsifesték---....................
Ágy-, ruha-, fehérnemű --- 
Hídépítés — --. ... ...
H idépiles —  —  — —.
Cem ent....... .......................
Burkolókő — ....................
Építkezés -.- — __ . ...
Kefe. ecset stb. — __
Borítékok ..........................
Karbid _____  ... ... ... ...
Csatornaszivattyu telep 

építés és berendezés --- 
Géphajtószij, gumitömlők
Denaturált s z e s z ..............
G ázo la j............................. .-.
Hutaólom —  — __... ...
Zsineg, heveder ...............
Rakodó munkálatok .-- 
Vas. acél. fémanyagok ---
A b lak tisztítás....... . . .......
Kötszer-, tapasz ... —
Vashordók..........................
Röntgenlaboratórium fel

szerelés ..........................
Ruházat ..........................
Bazalt kocka k ő ......... —
Építkezés —  —  —  ... ...

Orsz. Ruházati Intézet rt. Bpest 
Móv. igazgatóság. Budapest 
Ferenc József tud.-egyel. Szeged 
Elöljáróság, Vásórosdombó 
Elöljáróság. Tarrós 
Móv. igazgatóság. Budapest 
Bp. Szfőv. Köziek, rt. Budapest 
5. honv. vdd. parancsn. Szeged 
Máv. igazgatóság. Budapest 
Polgármester. Budapest 
Bp. Helyiérdekű Vas. rt. Bpest

Polgármester, Budapest 
Pénzügyminisztérium, Budapest 
M áv. igazgatóság. Budapest 
Bp. Helyiérdekű Vasút rt. Bpest 
Polgármester. Budapest 
Polgármester. Budapest 
Bpest Szfőv. Gázmüvei, Budapest 
Pénzügyminisztérium, Budapest 
Polgármester, Újpest 
Polgármester. Újpest 
Máv. igazgatóság, Budapest

Orsz. Társ. Bizt. Int, Budapest 
Elöljáróság, Hajduhadház 
Elöháróság, Kisterenye 
Elöljáróság, Kisterenye

H atárnap ,.^ ;,

febr.„ 5 2n 5 2„ 5 2
5 2„ 5 2„ 5 2„ 5 3„ 5 3„ 5 3„ 5 3

•• 5 5

5 5
6 3„ 7 2„ 7 5„ 7 5„ 7 5„ 8 2„ 8 3
8 3
8 3
8 3

8 5
8 5
9 3„ 9 3

M egalakult
az ősterm elők csoportja

Az uj alapszabályok értelmé
ben a központi szervezetnél is 
megalakult az őstermelők cso
portja, mely szerdán tartotta 
ülését. E csoport elnökévé dr. 
Purebl Győző tanácsnok, alel- 
nökévé Saxlehner Ödön, köz
gyűlési rendes elektoraivá Bá- 
nyay Lajos, Márz Károly, Mi- 
nich György, Palkovics István 
és Saxlehner Kálmán választat
tak meg- Az őstermelő csoport 
e választással csak az alapot 
rakta le, számos tisztség betöl
tése függőben maradt, mert már

is tárgyalások vannak folyamat
ban egy nagyon tekintélyes érde
keltséggel, mely teljes közele
dést mutat a B. Sz. felé s igy 
az elnöki tanács határozata 
folytán célszerű volt az egyes 
tisztségeket átmenetileg még be
töltetlenül hagyni.

Képkeretek
HOFFMANN FERENC nél
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Élesztő
Étolaj, belföldi 

„ olíva 
Teavaj -- 
Trappista sajt --- 
Emmenthóli sajt
Juhturó — .........
Mustár
Só. őrölt zacskóval « 

.  csőm. kristály „

Kereskedő-e a zsibárus vagy nem ?

Minden kötelezettség nékül.

K ovács  Ferenc a s za b ó 
szakosztá ly  a le lnöke. Előző 
lapszámunkból technikai hiba 
folytán kimaradt annak közlése, 
hogy szabóipari szakosztályunk 
Kovács Ferencet, az ismert női 
szabómestert, évek óta viselt 
szakosztátyi alelnöki tisztségé
ben ismét egyhangú választás
sal megerősítette.

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

HARM ATVIZ
i H u n g á r ia  g y ó g y fo r r á s  s z é n  
a v v a l  to lit  o tt v i z e .  K a p h a tó  
n lndentttt. T e l e f o n : 5 3 - 0 - 0 3 .

A  porcellán és üvegkereskedő szak
mát. de a magyar iparművészek társa
dalmát is izgalomban tartja az egyik 
táblai ítélet, melyben az alperes zsib- 
órust, aki egyik vevő je  megtévesztésé
nek vádjával terhelten állt a bíróság 
előtt, azzal a feltünéstkeltő indoko
lással mentette fel, hogy bár a zsib- 
órus által eladott műtárgy márkajelzé
sének hamisítása igazoltnak látszik, 
alperest marasztalni még sem lehetett, 
mert nem nyert beigazolást. hogy a 
vevő az eladott áru  ham isítatlan ere
detisége tekintetében kérdést tett volna  
fel, márpedig ennek hijjón a követ
kezmények a vevőt terhelik, minthogy 
általánosan tudott dolog, hogy zsibóru- 
soknál vásárolni kockázatos.

A  tábla ezen ítélete, egyes körök 
felfogása szerint törvényeinknek a keres
kedőkre vonatkozó előírásait nem en
gedi egységesen érvényesülni. Mind
azok a szabályok, melyek a kereske
dőkre vonatkoznak, kiterjednek a zs it- 
árusra is, aki —  tudott dolog — adott 
esetben magát cégiegyeztetni is köteles. 
Márpedig ha a porcellán vagy ipar- 
művészeti cikkek kereskedőjével szem
ben minden további nélkül érvényesült 
volna az a megállapítás, hogy csalás 
vagy visszaélés történt, akkor semmi 
akadálya sem lehet annak, hogy a bí
róság ugyanezeket a megállapításokat 
a zsibárussal szemben is érvényesítse. 
Nem lehet a kereskedőknek egy rétege 
sem, mely a tisztességtelen verseny 
által előidézett következmények alól 
azon indokolással mentesüljön, hogy

köztudomású, miszerint a zsibárusnól 
kockázatos dolog vásároln i A  biró e 
megállapítással nyilvánvalóan arra cél
zott, hogy a közönség tisztóhan van 
vele, hogy a zsibárus mindennel a v í
gon foglalkozik, neki szakmája, szak
ismerete nincs s igy nem is tartozhatik 
olyan felelősséggel, mint a szakmai 
kereskedő. Amennyiben a biró gondo
lata ez volt. akkor rá kell mutatni arra. 
hogy egyfelől ezidő szerint fennálló 
törvényeink a kereskedő felelősségét 
nem a szakmai ismeretek szerint, ha
nem a kereskedelmi tisztesség általá
nos szabályai szerint állapítják meg. 
Ezek a ló l pedig a zsibárus felmentve 
nincsen. M ásfelől azonban az mór 
nem szakmai képzettség és ismeret 
dolga, hogy egy porcellón cikkre márka
jelzést ráhamisitanak. a zsibárus e l
hallgatja az áru hamis voltát és azt —  
bár olcsón —  de mégis mint eredetit 
adja el. Ez az eljárás mindenképen 
kimeríti nemcsak a büntetőtörvény
könyv előírásait, hanem a tisztességte
len versenyről szólókat is.

Mi igen örvendenénk, ha a szakm ai. 
ismeretek védelm e végre törvényeinkbe 
bevonulhatna és a kereskedő szaktu
dása elismerést is kaphatna, de amíg 
ez nincs, addig a zsibárus minden te
kintetben ugyanaz a kereskedő, mint 
más s igy őt felmenteni jo g i tévedés 
lenne.

Vannak azonban más érdekek is, 
melyek élesen ellene szólnak annak, 
hogy az említett bírói Ítélet jogerőre 
emelkedhessék. Itt van elsősorban a
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m agyar műkereskedelem, mely izibe 
elvesztené egész talaját, ha az ily ese
tek nem a megérdemelt módon nyer
nék el büntetésüket, mert akkor a mű
tárgyak nagyarányú hamisítása s eze
ken kérésziül az igazi m űtárgyak és 
művészeti cikkek diszkreditálása olyan  
arányokat öltene  — m ég pedig az e l
követők részére büntetlenül maradó 
arányokat — . hogy messze nyúló köz-

Ke 30220 31935. A  budapesti kir. 
törvényszék közhírré teszi, hogy Edel- 
m ann Gyula  budapesti (II.. Margit- 
körut 8— 10. sz.) be nem jegyzett uri- 
és női divatáru, kötött és szövöttáru- 
kereskedőre nézve a csődönkivüli kény
szeregyezségi eljárást megindította. 
Vagyonfelügyelő dr. V ietorisz Gyula 
budapesti (JV. kér., Kecskeméti-utca 2.) 
ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. 
báró D iószeghy Dezső  budapesti (IX., 
kerület Ferenc-körut 2. szám ) ügyvéd. 
A  hitelezőknek követeléseiket 1935 
év i február hó 12. 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 magánegyezség 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 7. j 
napja. A z  egyezségi eljárás meginditá- :

gazdasági érdekek szenvednének e 
miatt.

A  budapesti kamara ezirányban 
hozzánk terjesztett kérdésére a magyar 
műkereskedelem érdekeinek helyes fel
fogása szempontjából az volt hat a vé 
leményünk, hogy a hivatkozott táblai 
ítélettel a kereskedelem nem éi heti be 
s ezért ennek orvoslása közérdekű je 
lentőséggel bir.

sónak joghatálya 1935. év i január 
hó 23. napján áll be.

Budapest. 1935. január 23-án.
Dr. Kunst G yőző  s. k kir. törv. bíró.

Ke 30945,2/1934. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy Kovács  
M ihály  budapesti (V ili., Barossulca 93.) 
be nem jegyzett úri- és nőidivat. rövid 
kézmü és textiláru szőnyeg, paplan- és 
szabókellékek fogyasztók részére keres
kedőre nézve a csődönkivüli kény
szeregyezségi eljárást meginditotia. V a 
gyonfelügyelő dr. Leszlényi Im re  bu
dapesti (V., Akadémia-u. 9.) ügyvéd. A  
hitelezőknek követeléseiket 1935. febr- 
25-ig írásban be kell jelenteniök az Or
szágos H itelvédő Egylet központjánál 
(V.. Alkotmány-utca 8.) és felhívja a 
kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a 
netán létrejött m agánegyezség elleni 
észrevételeiket 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 év i január 21. napja.
A z  egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1935 január 25-én áll be.

Budapest. 1935 január 25-én
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. biró.

K e 30810/2/1935. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy W eisz 
Sándor budapesti (IX.. Üllói-ut 117.) 
be nem jegyzett úri- és nóid ival áru 
kereskedőre nézve a csődönkivüli kény
szeregyezségi el járást megindította. 
Vagyonfelügyelő dr. V ietorisz Gyula  
budapesti (IV., Kecskemétiutca 2. sz.) 
ügyvéd. Bírósági jogi megbizott dr. 
báró Diószeghy Dezső  budapesti (tX., 
Ferenc-krt 2 )  ügyvéd. A  hitelezőknek

Őrei G éza  e lőadása i. Ő re i 
Géza a Kereskedelmi Alkalma
zottak Szövetségében február
4-én (Erzsébet-körut 13. este fél 
8 órakor) előadást tart az áru
sítás technikájáról és a modern 
reklám kóréból. Ehely< n jelez
zük, hogy a főigazga'ó február 
11-én a Budafoki Állel r.os Ipar
testület meghívására Budafokon 
tart előadást az iparlesi ült l he
lyiségében este 8 órai kezdet'el. 
Mindkét meghívó egyesület ér
deklődő vendégeket szívesen lát.

T eh e ts ég ve rsen y  tanon- 
cok  ré s zé re . A Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara leg- 
u'óbbi ülésén az iparost? noncok

követeléseiket 1935. év i febr. hó 12-ig
Írásban be kell jelenteniök az Országos 
H ilelvédő Egylet központjánál Buda
pest. V. kér.. Alkotmány-utca 8. sz 
és felhívja n kir törvényszék n h ite le
zőket. hogy «  netán létrejött magán- 
egyes-.ég ellen i észrevételeiket az eg> es
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétélclél követő 15 nap alatt ugyan
itt irnsbm  jelen tsék  be. Az. egyes; égi 
eljárás megindítása iránti kérek m elő
terjesztésének napja : 1935. január hó 
19. napja. A z  egyezségi eljárás meg 
indításának joghatálya 1935 jan. 23_ 
napján áll be.

Budapest. 1935 január hó 23-án.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. biró

részére t< hetségverf-eny meg
rendezéséi határozta el. A  ver
senyre bocsálandó lanoncokat 
a kamara a kerületbeli iparosta- 
noncisloiák az illetékes ipar- 
teslüfet'el karöltve jelöli I i* A 
versenyt Budapeslen tartják 
meg. a tanoncok útiköltségét a 
kamara megtéríti. A biráló-bi- 
zoltságot iparosokból és peda
gógusokból vegyesen á Ilii jó k 
össze. A győztesek nemcsak 
oklevelet, hanem pénzjutalmat 
is kapnak. Versenyre csak olyan 
tanonc engedhető, akinek isko
lai képzettsége nem magasabb 
a polgári iskola IV. illetve a 
középiskola VI. osztályánál.

H IR D E T M É N Y E K

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

matra- ^ e f k  F O T e i l Ccok
k á rp ito s  m e s te rn é l
VI., Andrássy-ut 53.
T e le fo n  : 17-1-02.

C S E R N Á K  
reklám  és  cégtáblaffestö
vállalat, világító reklámok, lakó

névjegyzék táblák. 
Budapest. VIII.. Rökk Szilárd-u. 27. 
_________ Telefon : 38—5— 28.

K ö n y v e k , S zín h á zje g y e k
P f e i f e r  F e r d i n á n d  (Zerdler Testvérek) 

nemzeti könyvkereskedésben
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 5.

Magyarország aranykoszortsa mestere, 
több aranyérem tulajdonosa

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

és haranglábgyár

BUDAPEST. VI. FRANGEPÁN-U. 77. 
és PETNEHÁZY-U . 78. egyesített 

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

Tele lőn  ©1— 3 — 5 3 .

K rayer-Lakk  -  Festék
K r a y s r  E. * a  T i n i

B .d .p .a t ,  V .  V M . . I  14. Tri. S O -S -T S

B ab, b o rs ó , le n c s e ,  mák
le g o lc s ó b b  á r b a n

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

p E R S I L - H E N  K Q - A T A
mosó és ti iztitószerl ajánljon minden vevőjének

M ELLINGER-féie „C A S IN 0 “.  pörkölt kávé a legjobb.

A M A G Y A R  
IPAR DIADALA

KAPHATÓ
M IN D E N  JÓ

HARISNYA
ÜZLETBEN

Színházi látcsövek, szem üveg, k. őri csíptetek. 
Zc iss-üvegekkei. Barométerek. l-.önii m l n 

legjobb  kivitelben

CALDERONI ÉS TÁR SA
latszerészeknél

Bpesl, V ., Vörösmarty-tér 1. TaKLí ™ N

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

Ú r i 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 fajborok. Minden 
este H o rv á th  R e z s ő  muzsikál. 

Mérsékelt árak.

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. 
Eolvős-utca: 29— 9— 72.

JL

E sH erceg

s te rh á zy  husárugyár
Ajánlja : Kapuvár, Sopron vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l  v á g o t ta i t .  húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételízesítőit.

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos : Baross-Szövetség Ke

reskedő, Iparos és Rokonszakm ák  
Országos Egyesülete.

Felelős kiadó: dr. Dom okos

Valód i SZEGEDI T A R H O N Y Á T  
és P A P R IK Á T

DANNER PÉTER FIA
cégnél

a hírneves szegedi tarhonya leg
régibb nagybani előállítójánál 

rendeljen.

S Z E G E D .

Alapítva  1845-ben TeL

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

irodánkat.

LINGEL
b ú t o r  a s a s a

Nyomatott: Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. V II*  Nyár-utca 6. —  T e le fon : 37__3__13.
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