
Budapest, 1935. március 7. Ara 40 fillér. XVII. évfolyam 10. szám

RAROSS SZÖVETSÉG
V y  U O H 1 ( U « U < H N H U 4 I O I 4 ^

politikai és közgazdaság;
A „BAROSS SZÖVETSÉG' KERESKEDŐ-. IPAROS- ES ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS EGYESÜLE

Előfizetési ára évi 24 pengő. 
Tagoknak évi 12 pengő. M egjelen ik  minden csütörtökön.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IV., Bástya-utca 5. sz . I. em olet

Telefon : 88— 5— 88.

F i g y e l m e z t e t é s
a kam arai vá la sztások
ügyében

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara küszöbön álló válasz
tásaival kapcsolatban a Szövet
ség elnöksége közli, hogy az el
nöki tanács határozatához képest 
a kamarai választási-blokkba vég
érvényesen belépett. A blokk a 
maga kebelében megejtette jelö
léseit, amelyek minden oldalon 
elfogadtattak. A blokkban helyet 
foglalnak az összes számottevő 
érdekképviseletek. Egy töredék 
akadt ugyan, mely a blokk mun
kájában résztvenni nem kíván s 
ezért figyelmeztetjük a tagokat, 
hogy az összesség megállapodá
sával szemben áll a blokk elleni 
munka.

Figyelmeztetjük a tagokat arra 
is. hogy a kamarai választói név
jegyzék az egyes kerületi elöl
járóságokon, illetve a kamara 
Baross termében az összesített- 
jegyzék megtekinthető. Megálla
pításunk az, hogy a választói 
jegyzék nagyon hiányos. Eddigi 
észrevételünk szerint számos régi 
cég maradt ki a jegyzékből. Az 
ujabbkoru cégeknek egész sora 
kimaradt.

Kérjük tagjainkat, hogy saját 
érdekükben a kamarai választói 
névjegyzéket tekintsék meg s 
állapítsák meg, vájjon abba fel
vétettek-e s ha igen, hogy a 
megfelelő kúriába vannak-e be
osztva. Felszólamlásokat csak 
március 9-ig lehet benyújtani. A 
kamarai választói jog  a kereseti 
adókönyvvel és ezenfelül más 
személyazonosságot igazoló ok
mánnyal igazolandó. Aki nem 
szerepel a jegyzékben, nyújtsa 
be felszólamlását a kamaránál.

Fabinyl Tihamér
a vasárnapi 
munkaszünetről

Fabiny i T iham ér volt kereskedelm i 
miniszter, a minisztérium éléről történt 
távozása előtt még március l-i kelettel 
a vasárnapi munkaszünet ügyében 
hozzáintézett em lékiratban a követke
zőkben vá la s zo lt :

„Fo lyó  év i február hó 18-án 48 1935.
szám alatt kelt beadványára értesítem 
a tisztelt Szövetséget, hogy az ipari 
munka vasárnapi és ünnepnapi szüne
teltetéséről szóló törvényjavaslat terve
zete a beérkezett észrevételek alapján 
átdolgozás alatt van. Önként értetődik, 
hogy e magam részéről is teljes mér
tékben arra töretszem . hogy a vasár
napi munkaszünet kérdése a vallási és 
erkölcsi szempontoknak, nemkülönben 
az ipar és kereskedelem , valamint a 
fogyasztóközönség m egokolt érdekei
nek lehető figyelem bevételével m egfe
lelő megoldást nyerjen,"

Képviselőket választ 
az ország

Sokuknak meglepetésszerűen 
jött a képviselőház hirtelen fel
oszlatása. az ország azonban már 
régen el volt erre készülve. Erre 
a beavatkozásra szükség volt — . 
jó hogy túl vagyunk rajta.

A kereskedő, iparos és vállal
kozóvilág azonban most ismét 
bemutatja szerény követelései
nek oly sokszor Ígéretekkel meg
hosszabbított. de eddig még be 
nem váltott váltóit.

A z  e lk ö ve tk ező  v á la s z 
tások  során mi m ár nem 
fogadhatunk e l Íg é re 

teket.
Szent elkötelezettséget kérünk, 
biztosítékot abban a tekintetben, 
hogy a magyar polgárság ügye, 
minden keserves baja, égető sé
relme, végre rendezést kapjon.

A B »ross Szövetség immár 
negyedik esztendeje lázasan 
dől gozik azon, hogy a polgársá
got a maga érdekeinek védel
mére csatasorba állítsa. Ez a 
munka eddig nagyon sok ered
ményt mutathat fel. most pedig 
hatalmas erőpróbának van ki
téve. hogy biztosítsa önmagának 
végre azt, hogy a hazafias gon
dol kozásu magyar kereskedő, 
iparos és vállalkozótársadalom 
csak úgy. mint az ország hatal
mas tartóoszlopa, a gazdatársa
dalom a maga férfiait ott tudja, 
ahol a törvényeket alkotják, ahol 
egzisztenciák sorsa és fejlődése 
felett döntenek.

Nem lehetséges az, hogy a 
Baross tábor mögött sorakozó 
hatalmas rétegeknek törvény
hozói kiküldöttei ott ne legye
nek. ahol eddig is már lenniük 
kellett volna.

A  kérd ések  e g é s z  sora 
m a r a d t  elin tézetlenü l 
csak  azért, m ert azok , 
akik h ivatkoztak arra, 
hogy k ereskedők  és  
iparosok  küldték őket 
a tö rvényhozásba , nem 
a mi vérünkből é s  le l
kűnkből va lók , é r z é s e 
ink, s z iv ü n k - le lk ü n k  
rezdü lése  nekik idegen , 
eszm éinktő l távol á lla 

nak,
törekvéseinket nem tudjak át
érezni, sőt sok esetben megér
teni, ha pedig fel is fogják, a jó
akarat nem volt meg bennük 
ahhoz, hogy segitőkezet nyújt
sanak.

Az uj törvényhozásban keres
kedő, iparos és vállalkozó kép
viselőket akar látni a városi la
kosság, igazi hozzáértő gazdákat 
az agrártársadalom. A legjobb 
erőket a küzdelem terére kell 
küldeni, a legkiválóbb férfiakat 
kell odaállítani, akik minden ideg
szálunk kapcsolódik.

Ez a Baross Szövetség hosszú 
küzdelme során mindig hirdette 
a nemzeti öncéluságot, a polgár
ság anyagi és erkölcsi érdekei
nek védelmét, ez a Baross Szö
vetség a súlyos tapasztalatok 
alapján most, a választások kü
szöbén, ime táborához és rajta 
keresztül az egész nemzeti köz
véleményhez fordul, hogy vegyük 
végre kezünkbe saját sorsunk in
tézését. Most fog eldőlni, hogy 
a polgárság a tapasztalatokon 
okulva végre ura lesz-e a saját 
maga helyzetének. Most kell 
megmutatni, hogy a nagy és 
erős a polgárság szervezettsége. 
Esztendőkre dől el a magyar Sors, 
melyet jobbra fordítani minden
kinek legelső kötelessége.

A  B aross S zö v e ts é g 
nek gondoskodn ia  kell 
arról, h ogy v é g re  ott 
üljön a törvényhozók  
aszta lánál, h ogy a sa 
ját m aga n evében  b e 
szé ljen  és  ne k én ysze 
rüljön arra várni, hogy 
m ásod-, harmad, sőt 
n egyed k éz  nyomán k e 
rüljenek v éd e lem re  a 
legfon tosabb  kérdések .

Mi nem várhatunk arra, hogy 
ügyeinket mások képviseljék. Ez 
a Szövetség, annak munkája, 
tisztességes irányú, hazafias mű
ködése, becsületes törekvése 
egyenesen megköveteli mind
annyiunktól, hogy a magyar ke
reskedelem és ipar a maga kép
viselőit a Baross Szövetség so
raiból küldje ki.

Nincs sorainkban senki, aki ne 
a legnagyobb aggodalommal néz
né azt, hogy a hon súlyos hely
zetben van. A magyar embert a 
széthúzás átka kisérte ugyan év
századok óta, de

am ikor nagy a v e s z e d e 
lem , a nem zet m inden
kor e g y  em berként áll 
ki a  gátra és  hősiesen , 
becsü lettel küzd. Ezt a 
nem es nem zeti hagyo
mányt tartsuk tiszte le t

ben m ost is és  tömö- 
ritsük a z  erőnket abban 
a z  irányban, hogy a 
nem zet létkérdéseit, a 
m agyar po lgárság  nagy 

ügyét m egvéd jük . 
Ebben a küzdelemben minden 
tisztességes, becsületes embernek 
egv zászló alatt van a helye. Oly 
kritikus időket élünk, amikor az 
erők összpontosításán múlik min
den.

A Baross Szövetség az erők 
összpontosításának szervezete. 
Vessen mindenki számot saját 
magával és mint annyi sokszor, 
most is sorakozzék a tábor a 
zászló mögé !

Az OTI választás
iparos ajánlási iveinek 

aláírása
A Baross Szövetség elnöksége 

figyelmezteti a Szövetség iparos 
tagjait, hogy az OTI választási 
ivek iparos ajánlási listáit csak 
abban az esetben Írják alá, ha a 
listán a Baross Szövetség kör
bélyegzője rajta van.

A Szövetség megbízottai az 
ivekkel fel fogják keresni az ipa
ros munkaadókat. Ennélfogva az 
ajánlási aláírásokat ezekre az 
ivekre kell adni.

A  Baross Szövetség a válasz
tásokra 170 főnyi szervező- 

bizottságot állított fel
A Baross Szövetség elnöki ta

nácsa szerdán este teljes ülésben 
az országgyűlési választásokkal 
kapcsolatos teendőket tárgyalta 
meg. Ilovszky János bevezetése 
után Misara Zsigmond szólalt fel, 
.aki hangsúlyozta, hogy paran
csoló szükségesség az, hogy a 
Baross-tábor a képviselöházban 
helyet kapjon. Szakái Géza sür
gette, hogy a keresztény polgári 
társadalom minden árnyalata egy 
fronton fogjon össze. Gerlóezy 
Béla, Szabó Mihály, Kovács Fe
renc felszólalásai után határo
zatba ment, hogy a Szövetség 
sürgősen 170 főnyi szervező-bi
zottságot állít fel. Ez a határo
zat tulajdonképen már a tényt 
erősítette meg, mert a szervező
bizottság már ülés előtt 870 alá
írás birtokában volt. A tanács
ülés egyöntetű határozata volt 
az is, hogy a választások során 
kereskedő és iparos képviselők 
jelölését kéri. A Baross Szövet
ség egyöntetűen azon lista után 
indul, melyen jelöltjei szerepelni 
fognak.
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A tejgazdálkodás
súlyos válsága Várh idy ajjos

Az Országos Tejgazdasági Bi
zottság legutóbb tette közzé az 
1933. december 20-tól 1934. évi 
december 20-ig terjedő, egy esz
tendőre szóló tejgazdálkodási ada
tokat, melyek iőleg abból a szem
pontból tanulságosak, hogy érde
mes-e ezt a politikát fenntartani, 
mely a legértékesebb magyar tej 
terméknek, a vajnak forszírozott 
valutaszerző jelentőséget ad.

A megjelölt egy esztendő lefor
gása alatt 589 vágón márkázott 
vaj került forgalomba melyből a 
belföldi piac 2.43 pengő átlag
áron 226 vagónt fogyasztott, mig 
150 vágón exportra került és pe
dig 12 7 vágón Németországba, 
mely átlag 2.30 pengőt fizetett 
kilónként es 23 egyéb országok
ba, túlnyomórészt Angliába, ahol 
azonban a vajat csak 93 fillérért 
tudtuk értékesíteni. Ez az angliai 
export meglehetősen drágán ala
kult a mi részünkre, amennyiben 
az oda kivitt vaj után adóvissza- 
térités és exportprémia fejében 
nem kevesebb, mint 2,713.000 
pengőt kellett költeni az u. n. ár
kiegészítő alapból. Csak igy sike
rült elérni azt, hogy az export-vaj 
ára átlag 2.26 pengőn alakult.

Az eltérés, mely árpolitikailag 
a Németországba és egyéb orszá
gokba kivitt vajban mutatkozik, 
roppant élesen kitűnik abból, ha 
szemügyre vesszük, hogy mig a 
Németországba kivitt vajra fel
használt 98 millió liter tej 9.5 
filléres áron értékesült, addig az 
egyéb exportcélokra feldolgozott 
59 millió liter tejért literenként 
csak 3.7 fillért lehetett elérni.

E számadatok mögött húzódik 
meg az a súlyos katasztrófa, me 
lyet tejgazdálkodásunk felidézett. 
Nagybudapest másfélmillió lakó 
sának 32 fillért kellett a tejért 
fizetnie, hogy egy esztendőben az 
ország körülbelül 2* 1 millió pen- 
gőnyi értékben nemes valutát kap- 
hasson. Úgy véljük, hogy a Tej- 
gazdasági Bizottság által közzé
tett adatok szinte katasztrofális 
hangsúlyt adnak annak az aggo
dalomnak, melyet kezdettől fogva 
tápláltunk a tejrendelettel szem 
ben. Ez a rendszer a lakosság 
nagy részét taszítja ki abból, hogy 
a népegészség alapjául szolgáló 
tápszert; a tejet megvásárolhassa 
csak azért, hogy egy nagyon is 
szerény összegű valutát biztosít
hassunk magunknak Ez az áldo-m 
zat rettenetes és bár elismerjük, 
hogy a devizaszerzés ma szintén 
országos nagy érdek, rá kell mu
tatnunk arra, hogy ebbe a serpe
nyőbe belevetették már a magyar 
jövőt is : a lakosság nagy rétegé
nek gyermekeit, kiket megfosz
tottak a tejtől.

Megér-e bármilyen ipari érde
keltség annyit, hogy Budapest 
munkás és tisztviselő népének 
gyermekei elsorvadjanak? Ennél 
a kérdésnél már csak ezt lehet a 
serpenyőbe helyezni. Ez a 2d* 
millió deviza valóban nem több 
egy tál lencsénél, melyért mégsem 
szabad feláldozni az egész nem
zeti örökségen

Naponta
F R IS S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

a városok és az 
kölcsönös

A Baross Szövetségben folyó 
nagyértékü előadássorozat kere
tében legutóbb Várhidy Lajos, 
a Városok Kongresszusának 
ügyvezető igazgatója tartott fel
olvasást. Fejtegetéseiből néhány 
szemelvényt adunk közre, me
lyek a legmesszebbmenően köt
hetik le a figyelmet.

*

Az idegenek megnyerése hoz
závetőleges számítás szerint a 
következő tényezők közreműkö
désével történik. Az esetek 56°̂ ° 
baráti ajánlásra, 19°/o prospek
tusokra* 9% utazási irodák mű
ködésére. 9°ü orvosok ajánlá
sára. 3'5°/o képes közlemények
re, 2 5°/* újsághirdetésekre, l°k> 
plakát propagandára esik. Az 
erők érvényesülésének ilyen 
megoszlását érdemes figyelembe 
venni és különösen a kereskedő
világnak szemmeltartani. mert a 
közvetlen tárgyalás, a személyes 
megnyerés a legtöbb eredményt 
hozhatja.

Az idegenforgalomnak nagy 
istápolói a nagy nemzetközi in
tézmények. Svájc, Németország, 
Franciaország példája mutatja, 
hogy számos nemzetközi intéz
mény milyen üdvös és vonzó 
működést fejt ki. Magyarország 
felette kedvező és senki által el 
nem vitatható fekvése folytán 
valóban abban a helyzetben 
van, hogy számos nemzetközi 
intézményre tarthat számot. Élet
képesek csak olyan intézmények 
lehetnek, melyeknek létesítésé
hez forgalmi, gazdasági, föld
rajzi stb. feltételek adva vannak, j

Nehezen lehet megérteni, hogy j 
a Nemzetközi Duna Intézet j 
miért székel Bécsben. Ugyanígy 
itt lehetne egy nemzetközi hyd- 
rologiai, geopolitikai, középeu
rópai gazdasági és közlekedés- 
ügyi intézet. A római mezőgaz
dasági intézet mintájára meg
alakulhatna az Európai Pomo- 
logiai Központ, a gyümölcster
mesztés fejlesztése és irányítása 
érdekében. Ennek az intézetnek 
hatásköre felölelhetné Európa 
legnagyobb részét. Üdvös mű-

idegenforgalom
érdekéről

; ködése a piacok feltárásában 
! és megszervezésében állana.

Nem lehet akadálya annak,
| hogy Európai Állattenyésztési 
! Központ alakuljon- Létjogosult
sága lehet egy Középeurópai 

í Népintézetnek. Az. európai né
pek összességének nagy szolgá
latot jelentene, ha Európai Bal
neológiái Központ alakulna.

Az előadás végeztével O Ki
rályi Fensége jegyezte meg, 
hogy az Európai Szérumközpont 
felállításának is Magyarországon ■ 
van helye.

Ezek a gondolatok messze 
hatnak ki. A  magyar kultúra 
büszkesége lehetne a nemzet
közi tudományos, gazdasági és 
szociológiai intézmények egész 
sorának felállítása. Uj munka- 
terület ez, melyet nem könnyű 
feltörni, de a keserves kezdet 
után szép haladás várható. Az 
intézmények idegenforgalmunk 
további fejlesztése szempontjá
ból állandó forrást jelentenek.*

Az idegenforgalmi propagan
dát intézze Budapest. Ne legyen 
rivalitás a vidék és a főváros . 
között. Az ország idegenforgal
mi ipara további fejlesztésének j 
egy központi kéz irányítása alatt | 
kell állania. Amint e téren Bu- 1 

j dapest erősödik, abban a mér
tékben gyarapszik a vidék.

Meglepő beállításban adta 
Várhidy Lajos a magyar gyű- í 
mölcs-kurák megrendezésének 
és propagálásának gondolatát. 
Ez módot ad arra, hogy az ide
genforgalmi áramlatot óban ma
gyar vidékek felé is lehessen 
irányítani, melyek különben nem j 
jönnek tekintetbe.

Kecskemét, Eger, Gyöngyös, 
Szekszárd , Balatonkörnyék, 
Budafok, Zalaegerszeg már meg
levő idegenforgalmukat lénye
gesen emelhetnék, illetve az ide
genforgalom bekapcsolódhatná
nak, ha a magyar föld nagy 
értékének, a legzamatosabb ma
gyar gyümölcsnek itt kúrák fo
lyamán való fogyasztásának 
propagandát csinálnának. Okos, 
szép gondolat, melynek lehet és 
kell is testet öltenie.

Az é rd e k k é p v is e le te k
bevonása a közszállitások intézésébe

Az uj Közszállitási Szabályzat 
10 §  értelmében a közszállitá
sok intézésének munkájában az 
érdekképviseleteknek helyet bizto
sítottak. A kereskedelmi miniszter 
felhívása alapján számos érdek- 
képviselet jelentette be készségét, 
hogy ebben a munkában ellen
szolgáltatás nélkül készséggel 
résztvesz A jelentkezetteket a mi
niszter figyelemmel arra, hogy 
nem minden érdekképviselet van 
abban a helyzetben, hogy a köz- 
száilitásokkal kapcsolatos összes 
munkákban résztvehessen, általá
nos és különleges szakmai érdek 
szempontjából csoportokba osz
totta be.

A  beosztás szerint az Iparo
sok Országos Gazdasági Szö
vetsége, az IPOK, az Országos

Iparegyesület* az Országos Kéz
műves Társulat, a budapesti 
valamint az összes vidéki keres
kedelmi és iparkamarák, vala
mint a Baross Szövetség a VI. 
osztályba soroztuttak. Az e 
csoportba sorolt érdekképvisele
tek szerepe a következőkre ter
jed k i:

Az érdekképviselet szakmá
jába vágó közszállitásokhoz 
szükséges anyagok és cikkek 
áráról, a szakmában fizetett 
munkabérekről és egyéb mun
kafeltételekről (munkaidő stb-) 
állandó nyilvántartás vezetése 
és a nyilvántartás adatainak 
időszakonként a kereskedelmi 
miniszterhez való felterjesztése, 
az állami, törvényhatósági és 
községi hatóságok, hivatalok,

intézetek, intézmények, vállala
tok és üzemek, továbbá az ala
pítványok és alapok, valamint 
az 1928 : XXI- t. c. és az 1928. 
XI. t. c. alapján működő bizto
sító intézetek (Országos Társa
dalom Biztosító Intézet, Magán
alkalmazottak Biztositó Intézete, 
stb.) megkereséseire felvilágosí
tás nyújtása abban a tekintet
ben, hogy a közszállitás tárgyát 
képező áruk minőségi megha
tározása a vállalkozók körében 
kétségre ad-e okot, vájjon a 
munkáltatókra vonatkozó ter
vek, műszaki leírás, adatgyűj
temény. elöméret stb. kellő pon
tossággal, részletességgel s úgy 
vannak-e kidolgozva, hogy azok 
a munkálat minemüségéről, ter
jedelméről, elrendezéséről, cso
portosításáról és végrehajtása 
szempontjából egyéb körülmé
nyekről, minden félreértést ki
záró módon, kellő tájékoztatást 
nyujtanak-e- végül vélemény
nyilvánítása az ajánlati árak 
valószerüsége (reálitása) felől, 
úgyszintén a munkálatok vég
rehajtása esetleg felmerülő vitás 
kérdések tisztázása céljából tá
jékoztatás adása, amennyiben 
pedig munkákra kiirt verseny- 
tárgyalások alkalmával egyes 
esetekben a hatóságok, hivata
lok stb. a költségvetési űrlapot 
megküldik, annak kitöltése. A  
megnevezett hatóságok és intéz
mények stb. részére minden 
időben felvilágosítás nyújtása.

E besorolásból kitűnik, hogy a 
kereskedelmi miniszter a Baross 
Szövetséget a közmunkálatokkal 
kapcsolatosan az elsőrendű munka
feladatok elvégzésére hívta fel A 
szövetségi titkári hivatal e tekin
tetben a munkálatokat a múltban 
is elvégezte s most még fokoza
tosan áll az, hogy a tagok minden 
olyan jelenséget, melynek elbírá
lása a közmunkákkal vagy szállí
tásokkal kapcsolatban tekintetbe 
jöhet, nyomban hozzanak a Szö- 
vetség tudomására.

A fiiszerszakosztsly farsangja
Farsang vasárnapján a fűszer- 

szakosztály családi összejövetel 
keretében ismét fényes sikert 
könyvelhetett el Kora délutántól 
az éjfélutáni órákig úgyszólván 
állandó hömpölygésben volt a 
Baross székház. Családok jöttek- 
mentek Emberek kibeszélték ma
gukat és az arcok folyton válta
koztak. Az összejövetelen megfor. 
dúlt személyek száma ez alka
lommal meghaladta a háromszá
zat. Oly méretű volt ez az össze
jövetel, hogy immár a legkomo
lyabban merül fel a gondolata 
annak, hogy a Szövetségnek sür
gősen kell tágasabb helyiségekről 
gondoskodnia.

A szervezésben a vigalmi bi
zottság járt e lö l: Marschalek Ist
ván és Pfeiffer János vezetése 
mellett helyes munkamegosztással 
mindenki elvégezte száz százalé
kosan azt, amit vártak tőle. A 
vigalmi bizottság nagy munkáját 
eredményesen a hölgy-bizottság 
tette lehetővé, melynek minden 
egyes kedves tagjának külön-kü- 
lön is ezúton mond a Szövetség 
vezetősége bensőséges köszönetét.

Természetes, hogy az összejö
vetel anyagi sikere is jelentős 
volt, s igy a szakosztály ellenál
lási alapja, melynek oly szép 
szociális rendeltetése van. ismét 
megerősödött. A központi elnök
séget a délutánon Őrei Géza pro
paganda bizottsági elnök képvi
selte.
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Hozzászólások
a m estervizsga kérdéséhez

A  mestervizsga kölelezővététele már 
régóta a magyar kézművesség tanács
kozásainak napirendjén szerepel. Most 
azonban a kérdés már hivatalosan is 
szőnyegre került, amennyiben a múlt 
héten a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara érdekképviseletközi meg
beszélésen meghallgatta az iparosok 
véleményét. Bár egyöntetűen nem ala
kult ki olyan álláspont, mely vissza
ható erővel kívánná az ügyet rendezni. 
a tekintetben teljes egyetértés uralko
dik, hogy a szakképzettség elvének 
feltétlenül érvényt kell szerezni. Mi 
nem akarunk semmiféle kapcsolatot 
teremteni a kérdés aktuálitása és kül
földi jogalkotások között, mert a mes

tervizsga köte lezővététele nálunk ré
gebben felmerült, mielőtt még Német
országban az újabb politikai irány ezt 
élesen ke esztülvilte és mielőtt az 
osztrák uj ipartörvény is megfelelő 
szabályozásokat hozott volna. Össze
függést csak annyiból lehet látni, hogy 
ez a törekvés immár nem elszigetelt, 
hanem nemzetközi jellegű. Bizonyéra 
igen érdekes ily körülmények között 
oly iparosok véleményét nyilvánosságra 
hozni, akikről köztudomású nemcsak 
elsőrendű és irányitó szakképzettségük, 
hanem az is. hogy saját tanoncnevelő 
példájukkal mindig azon voltak, hogy 
az iparos utánpótlás nívója magasan 
álljon.

V a ss  Kálm án lakatosárugyáros  
nyilatkozata

— A megerősödött mozgal
mat tisztán az iparosutódok 
szemszögéből, a magyar ipar- 
fejlesztés nagy érdekeiből né
zem- A z  iparfejlesztés sok fontos 
tényezője között tagadhatatla
nul a legjelentősebb az iparos-

rug azoknak az „önálló" ipa
rosoknak száma. akik az alkal
mazotti társadalombiztositó-di- 
jak fele részének fizetésétől igye
keztek menekülni azzal, hogy 
„önállósították*1 magúkat- Tele 
vannak a kézműves szakmák

képzés. Régen az élet nagy is- olyan önálló iparüzőkkel, akik- 
kolája gondoskodott arról, hogy n$k rendes viszonyok között 
az iparosság a maga soraiból eszükbe sem jutott volna ma
termelje ki azokat, akik nem
csak szakmájukat, hanem az 
egész ipart előbbreviszik. Ez a 
tétel ma is áll. Hiszen az élet 
iskoláját semmivel sem lehet 
pótolni s annak nagy nevelő 
hatása vitán felül áll. Az ipar 
fejlesztésében továbbra is az 
élet marad a fejlődés rugója.

Amikor azonban előtérbe nyo
mul az iparosság szakmai nívó
jának biztosítása a mestervizsga 
kötelező tételével, akkor téves 
volna azt hinni, hogy az életet, 
mint Tanító Mestert bárki is 
félre akarja tenni s mintegy is
kolai keretek közé szorítani az 
iparos utánpótlást. Itt mindenek
előtt figyelembe veendő az a 
súlyos körülmény, hogy a há
ború utáni időben óriási mérték
ben duzzadt meg az önálló ipa
rosok száma. Nem a prosperi
tás indokolta ezt, hanem saját
ságos módon az iparosnyomor 
elleni küzdelem téves értelme
zése. Ezrekre megy azoknak a 
magukat mestereknek tekintő 
iparosoknak, tehát önálló vállal- j 
kozóknak a száma, akik csak 
azért váltották iparengedélyt, 
hogy maguknak munkaalkalmat 
biztosítsanak. A tömegek köz* 
gazdasági tévedésbe estek, ami
kor azt hitték, hogy az önálló 
iparűzésre vonatkozó jogosít
vány, már egyedül megélhetést 
is biztosit. Csakhamar kiderült, 
hogy túlsók lett az eszkimó a 
folyton megfogyatkozó fókákkal 
szemben. Az „önálló mesterből" 
egy-kettőre bérmunkás vált, aki 
teljes mértékben a tőkeerős 
vállalkozások szolgálatába ju
tott. melyek a kivitelt, a munka- 
feltételeket, a „mester" bérét 
mélyen leszorították s ezzel pár
huzamosan haladt, a teljesít
mény „ipari" értékének fájdal
mas leromlása. A z is tudott do
log. hogy nagyon sok százra

gukat önállósitani. így aztán 
kettős veszteség állt elő. A  szak
mák elvesztették a jó  munka
erőket, az önálló iparosok pedig 
ezeknek az önállósulóknak sze
mélyében nem jutottak a tisztes 
ipar érdekeit mindenkor felis
merni tudó versenytársakhoz, 
hanem sokszor szakavatatlan 
árrombolóhoz, akik a közvetlen 
ellenőrzés alól felszabadulva, 
sokat vesztettek abból a munka
készségből, mellyel mint jobb 
munkások még rendelkeztek.

Figyelembe kell venni végül 
azt is. hogy az a nemzedék, 
mely a háború u'áni időben 
„önállósult" a háború alatt és 
közvetlen utána élte le tanonc- 
éveit, egy izgatott légkörben, 
mely inficiálva volt az időktől. 
Sem a mesterek, sem az iskola 
még legjobb szándék mellett 
sem fordithatott kellő gondos
ságot ezeknek megfelelő kikép
zésére. A törvény pedig módot 
nyújt az önállósulásra s igy a 
végeredmény, hogy az iparos
ság gazdasági nívója, szociális 
helyzete mélyen megrendült s 
vele együtt halad — sajnos meg 
kell állapítani ezt is — a nagy 
általánosság szakmai leromlása 
is. Csak ebben a nagy zűrza
varban volt lehetséges, hogy a 
kézművesség munka területét 
annyi más vállalkozási alakulat 
kisríjátitotta magának.

Igen örvendik annak, hogy 
ez a hamis irányzat immár 
annyira vonja magára a figyel
met, hogy végre elismeréssel 
találkozik az iparosság legjobb
jai által esztendőkkel ezelőtt 
már felvetett gondolat, hogy az 
önállósulás mércéjét bizony ma
gasabbra kell állítani, hogy ne 
mindenki, sokszor jött-ment és 
a kétségbeesés felé sodródó 
emberek lehessenek önállóak.

gának kereken egykilencedéről. 
Ekkora tábor kétségtelenül nem
csak tömeget kellene, hogy je
lentsen. hanem gazdasági erőt 
és hatalmat is- De hol vagyunk 
ettől ? A  háború előtt néhány 
esztendővel a mai létszámnak 
fele sem volt meg s bár termé
szetesen akkor is akadtak össze
omlások, hiszen a becsukódó 
műhely általános gazdasági je
lenség és nem háborús speciá- 
litás. mégis azt kell mondani, 
hogy akkor önálló iparosnak 
lenni már önmagában véve a 
polgári tekintély és anyagi ren
dezettség bizonyos fokát jelen
tette. Ma pedig — ez a 300 ezer 
főnyi nagy tömeg — leromlott
ságában talán mélyebben van, 
mint maga a munkásosztály is. 
Sőt merem állítani, hogy ez 
utóbbi sokszor jobb helyzetben 
van. Gyáriparunk óriási fejlő
dése százezres ipari munkáská
dereket fejlesztett ki nálunk, 
mely többé-ke ésbbé foglalkoz
tatva van, de hol biztosítja ke
nyerét az u. n- önálló iparosság?

Az én időmben a fővárosban 
önálló szabómesternek lenni 
nem lehetett csak úgy! Aki erre 
vállalkozott^ az nem 3—4 évig 
gyakorolta önállóan az ipart, 
hanem túlnyomórészt 10—20 
esztendő között váltakozott ez. 
Igazán elsőrendű szabásznak, 
pontos munkásnak, nagyon szor
galmasnak kellett lenni ahhoz, 
hogy valaki önállósuljon. Az 
akkori ifjumester, a szó szoros 
értelmében ura volt a saját tu
dományának. Általában olyan

35 év körül volt a szabómunkás, 
amikor önállósulásra mert .gon
dolni. De itt rendszerint az volt 
a helyzet, hogy mesterénél nem
csak kitanult, évekig dolgozott, 
hanem fokozatosan több és 
több munkakört, végül vezető 
szabószi, sőt üzletvezetői mun
kakört töltött be. Gyakorlata 
volt mindenben. Ma pedig a 
törvényben előirt legrövidebb 
idő — két esztendő — elvégzé
se után hány van olyan, aki 
már kiáll és önállósul. Ezek 
nem. kivételes esetek, hanem 
többé-kevesbbé ez a szabály. 
Persze a higgadt gondolkozásu 
elemek, melyek óvatosak és 
lelkiismeretesek, ma is vigyáz
nak arra, hogy „mikor" és 
mennyi gyakorlati idő eltelte 
után önállósuljanak. De meg is 
lehet nézni az eredményt: ezek, 
ha nehezen is élnek meg, mert 
fényes sorsa ma egy iparosnak 
sincsen, de gyökeret eresztenek. 
Ezek nem adják vissza az ipar
igazolványokat, néhány hónapi 
kísérletezés után csak azért, 
hogy egy újabb rövid időszak 
után megint próbálkozzanak. Az 
ipartestületek lajstromai világo
san igazolják a valóságát annak, 
amit állítok. Úgy látom magam 
is, hogy valamit tenni kellene, 
hogy ezek az emberek kénysze
rítve legyenek komolyabban 
venni azt a felelősséget, mellyel 
az ipar önálló gyakarlása jár. 
A  mostani helyzet legsúlyosabb 
voltát ebben a bizonyos fele
lősségnélküliségben látom. Az 
országnak abból nem sok hasz
na van, hogy önálló iparosai
nak száma immár sok százezer, 
mert nem a tömeg, hanem a 
minőség adja az igazi erőt és 
értéket.

Rónai István ezüstkoszorus-m ester: 
„ A z  öná lló ság  nem csak  jog, 
hanem  k ö t e l e z e t t s é g  i s !“

A szakképzettség ellenőrzése 
inkább papíron van meg, mint 
a valóságban. A törvény csak 
fakultatív mestervizsgát állapit 
meg. Az, aki 1923. január 1-je 
után kezdett kézműipart önálló
an gyakorolni s igényt tart a 
„mester" címre, az mestervizs
gát tehet. Mit mondjak? Nem 
szokás megbukni a mestervizs
gán. Ok: hát nem elég szép 
már önmagában véve az is, 
hogy egy iparos eljön egy ilyen 
mestervizsgára ? ! De van ennek 
előzménye is. Már a tanonc- 
vizsgán nincsenek rendben a 
dolgok. Sőt még tovább megyek : 
már a tanonckiképzésnél kez
dődik a baj. Csak termelik bele 
a nagy semmibe az újabb és 
újabb iparos-nemzedéket, de 
hogy ez hogy néz ki, azzal az
tán keveset törődnek.

Sokan azt hitték, hogy az 
önállósulás már paradicsom. 
Hát nem az. Önállónak és a 
szó szoros értelmében mester

nek, tehát tanonctartó és ta
noncképző valakinek, vállalko
zónak, sőt kereskedőnek lenni 
felkészültséget tételez fel. Ma 
nagyon sok irányban kell tájé
kozottnak, sőt benfentesnek len
ni. A cégtábla önmagában véve 
még semmit sem jelent. Az ipa
rosok törvényes érdektestületé
nek kellene ezzel jobban törőd
ni. Az nem közgazdasági ered
mény. hogy siettetjük azt, hogy 
az u. n. mesternek se legyen 
többje, mint a munkásnak. Mert 
ez az eredmény sovány. Abból, 
hogy alkalmazottnak és mester
nek egyformán nincs semmije, 
nem igen jutunk előbbre. A  
mester tisztességes keresete és 
megélhetése mellett garantálva 
van a munkás polgári léte, de 
egyben az utánpótlás rendsze
ressége is. Az uj rendezésnek 
érvényre kellene juttatni azt az 
elvet, hogy az iparűzés nemcsak 
jogokkal, hanem elsősorban 
kötelezettségekkel jár.

Rétay Im re s za b ó m es te r : „ A  m inőség ileg  
é rtékes  iparosság  b iztosítja a jövö t“

A  magyar iparosság lélek- 
száma ma eléri a 300 ezer főt, 
családtagjaival együtt, beleszá

mítva az érdekelt alkalmazottak 
mintegy egy millió lélekről van 
szó, vagyis az ország lakossá

Farsang a szegedi Baross Szövetségben
Farsang szombatján a sze

gedi Baross Szövetség székhá
zában nagy családi ünnepély 
volt 200 terítékes vacsora kere
tében. Az ünnepélyen megjelent 
dr. Vinkler Elemér elnök. A tár-

sasvacsorát szép műsor követte, 
melynek konferanszié tisztjét 
Sziklai igazgató töltötte be nagy 
sikerrel. A szegedi Barosok késő 
éjfélutánig maradtak együtt a 
legjobb hangulatban.
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K ed v ezm én y ek e t  
az építőiparnak!
Fischer Józse f építész, kir. 
tan. nyilatkozata az  építőipar 
fe llendítéséről

Hosszabb ideje súlyos pangásban 
vannak az építkezéssel kapcsolatos 
iparágak, mert az uj építkezések szá
ma feltűnően csekély. A  gazdasági élet 
mértékadó tényezői e harminc évi ház
adómentességnek újból való  életbelép
tetését sürgetik az újabb időkben, mert 
ettől remélik, hogy uj építkezési kon
junktúra támad, amely munkához és 
kenyérhez juttatja az iparosok és vá l
la lkozók tekintélyes részét és a kere
set nélkül tengődő munkásságot is. Ked
vezm ények nélkül nem várható uj 
fellendülés építőiparban, amelynek egy 
k ivá ló  szakemberétől. Fischer József 
építész, k irály i tanácsostól kértünk 
véleményt arró l, m ilyen kedvezménye
ket tart szükségesnek ebben a tekin
tetben és vájjon a befagyott külföldi 
követelések egy részének építkezési 
célokra  való  fordítása lehetséges és 
előnyös volna-e  ?

Értékes hozzászólását az alábbiak
ban teljes terjedelmében közöljük. 
Fischer József építész, kir. tanácsos a 
következőket mondja :

A rendkívüli házadómentes-

ség a gazdasági élet egyik haté
kony tényezője-

A  jelenlegi és tarthatatlan 
túladóztatást némileg ellensú
lyozza, mert hosszú időtartamú 
adómentesség nélkül, a házak
ba befektetett tőke normális ho
zama. nem biztosítható.

A mai hibás pénzrendszer 
folytán keletkezett tőkehiány 
mellett a rendkívüli házadómen
tesség a tőkét kivételes esetek
ben mégis a házépítésre ser
kenti, ami a nagymérvű munka- 
nélküliségre bir áldásos kiha
tással és az építőipar elsorva
dásnak induló folyamatát las
sítja. Az elsorvadás megakadá
lyozására az adóm entesség 
egyedül nem elegendő. Minde
nekelőtt a jelenlegi pénzügyi 
rendszer radikális megreformá
lása révén vissza kell állítani a 
megfelelő pénzbőséget, a nor
mális hiteléletet és ezzel kap
csolatosan a normális gazda
sági élet alapját képező bizal
mat is-

S ú l y o s  h i b a  volt  a 30 éves 
házadómentesség visszavonása

Évekkel ezelőtt szerencsés 
elgondolással megadatott az ál
talános 30 éves rendkívüli adó- 
mentesség. A vonatkozó rende
letben csupán az észszerű vá
rosfejlesztéssel kapcsolatosan 
szükséges kikötésekről nem tör
tént gondoskodás, amiáltal a 
városok és községek szertelen. 
— a közművekkel lépést nem 
tartó káros terjeszkedése állott 
be.

Nagy hiba volt a 30 éves 
adómentességnek rövid termi
nushoz kötött lejárata, aminek 
következménye az 1 — l 1- évig 
tartó építési láz volt. melyet az 
adómentességnek a lejárat előtti 
„kihasználásán" kívül a vengő- 
től való menekülés is fokozott. 
így állott elő az elmúlt évben 
észlelt lakástulprodukció a régi 
lakóházak hozamának rovására. 
Így következhetett be a jelen
legi építőipari pangás is. Ez az 
eljárás valószínűleg a régi házak 
hozamának megmentését cé
lozta, de figyelmen kívül hagy
ták. hogy a gazdasági életet 
tápláló építőipar pangása követ
keztében a lakosság házbérfi
zetési képessége romlott meg, 
igy a remélt eredmény végered
ményben elmaradt és a rossz 
gazdasági bajok miatt a munka- 
nélküliség még inkább fokozó
dott.

Az állam szempontjából gaz
daságilag teljesen mindegy lehet 
az, hogy 15 vagy csak 30 év 
múlva lesz-e a ház adóköteles, 
mig az egyén szempontjából 
nem mindegy, hogy a házba 
befektetett tőke mennyi idő alatt 
törlesztődik normális kamatozás 
mellett. De mindennél fontosabb 
állami feladat az, hogy a meg

élhetés lehetőségei — lehetőleg 
megszakítás nélkül — biztosi.- 
tassanak. Ennek egyik eszköze 
az adómentesség, melynek meg
adása csak formai áldozat és 
nem terheli az államot, hanem 
annak éltetője.

A hosszabb időtartamú ház- 
adóm entesség egyensúlyozza 
némileg a jelenlegi nyomasztó 
és tarthatatlan hitelválságot is. 
Békében a 15 évi házadómen- 
tesség melleit azért épülhetett 
a főváros épületeinek 95#/®-a. 
mert az építtetők számára a 
befektetett tőkének átlag 60°/°_a 
50 éves 4°/»-os jelzáloghitel for
májában rendelkezésre állott-

Az állami háztartás egyen
súlya érdekében, de szociális 
és lélektani szempontból is erő
sen latba esik. amint már mon
dottuk. a munkanélküliség eny
hítésének kérdése is. A mai 
vérszegény és sorvadó gazda
sági helyzeten mindenképpen 
segíteni kell. A segítés egyik 
módja a hosszú időtartamú ház- 
adómentesség-

A házadómentesség megvo
nása tehát végeredményben lé
nyegesen csökkenti az állam- 
pénztár remélt bevételeik de 
ugyanakkor megfosztja a lakos 
ság tízezreit a megélhetéstől. 
Ha a kormányzat annakidején 
szükségesnek látta az általános 
30 éves házadómentesség beho
zatalát, hiba volt azt most meg
vonni, semmiféle alapos okkal 
a megvonás meg nem indokol
ható. Ellenkezőleg az általános 
gazdasági viszonyok a hosszú 
időtartamú házadómentesség 
fenntartását mindenképen szük
ségessé teszik.

B a ro s s  tag B a r o s s  tagot  támogat !

Építkezni a v á r o s f e j l e s z t é s  
szolgálatában

Az észszerű városfejlesztés 
szempontjából — az övezetek 
szerint — az adómentességi idő
tartamban bizonyos eltérések, 
fokozatok lehetnek, de e tekin
tetben az adóm entességen  
kívül egyéb tényezők is. mint 
az irányított közlekedés-fejlesz
tés, közművek, beépítési módo
zatok, stb. fontos szerepet ját
szanak.

Az adópolitikából ki kell kü
szöbölni minden ötletszerűséget 
és egyéni szeszélyt.

Az állami adómentesség ide
jére feltétlen megadandó a tel
jes községi adómentesség is. 
Ami az államra nézve közgaz
daságilag helyes és indokolt, 
ugyanolyan mérvben fennáll a 
főváros gazdasági életére is.

Ha a jelenlegi túladóztatás 
a szükségszerű, észszerű és le
hetséges leépítések (bürokrácia) 
következtében nem csökken, a 
munkaalkalmak nem szaporod
hatnak. A termelés fokozása 
elmarad, a fogyasztóképesség 
tovább csökken, matematikai 
pontossággal kiszámítható, hogy 
a teljes összeomlás elkerülhető 
nem lesz.

Az adómentességnek ötlet
szerű megvonása, az építkezés
be befektetett tőkében érték- 

, rombolást eredményez és igy 
természetszerűleg csökkennek 
az állam bevételei is.

A régi házak — a tehermen
teseket sem kivéve — alig. vagy 
semmit sem jövedelmeznek az 
adókon kívül, de nem jövedel
meznek az 1929 óta „Láb" köl
csönökkel akkor drágán épített 
bérházak sem. részben a nyúj
tott kölcsönök rövid törlesztési 
időtartama miatt, részben pedig 
a házbéreknek azóta bekövet
kezett rohamos csökkenése mi
att sem.

Az adókedvezmények körüli 
anomáliát és ötletszerűséget a

tatarozási ügyek élénken tárják, 
szemeink elé. A z a háztulajdo
nos, aki házát évenkint gondo
san és rendesen tataroztatta, 
semmiféle kedvezményben nem 
részesült, mig a hanyag vagy 
kapzsi, a ház állagát pusztulni 
engedők egész seregét 60°/® adó- 
megtéritésben részesítették így 
a hanyagság, a kapzsiság ré
szesült ismét jutalomban a tisz
tességes és rendes polgárok ro
vására.

Lényeges hiba továbbá, hogy 
az adómentességi rendeletek
ben műszaki vonatkozású ki
kötések és előírások is vannak. 
Ezekre nézve csak az építési 
engedélyeket kiadó hatóságok, 
a Polgármester és Fővárosi Köz
munkák Tanácsa lehet illeté
kes. A  mai helyzet jogbizony
talanságot jelent, mert az épít
tető nincs tisztában avval, hogy 
a legális műszaki hatóság hatá- 
rozmányai. vagy a műszakilag 
nem illetékes adóhatóság ren
delkezései tartandók-e be. Az 
Andrássy-ut, a Nagy-körut, stb. 
30 éves  házadómentéssegek 
idejében elképzelhetetlen volt. 
hogy a pénzügyi hatóságok bár
miféle műszaki kikötéseket te
gyenek- A mai helyzet a büro
krácia önkénye felé vezet és a 
káros protekcionizmusnak nyit 
tág teret.

Mindent röviden összefoglal
va. a jelenlegi gazdasági hely
zetben a 30 évi állami és köz
ségi adómentesség visszaállí
tandó. A  város- és községfej
lesztés helyes irányelveinek fi
gyelembevételével azonban fo
kozatos. esetleg 20 évig le
menő időtartamcsökkentés len
ne bevezethető. A lebontás alá 
kerülő régi épületek tulajdono
sai ezen felül még külön ked
vezményben is részesitendők 
lennének.

Mozgós ítsák  a befagyott kül
földi pénzeket az é p í t ő i p a r  
érdekében

Az a kérdés is felmerült, mi
képpen lenne lehetséges a be
fagyott külföldi követeléseknek 
felszabadítását pengőben az épí
tőipar fellendítésének szolgála
tába állítani.

A jelenlegi* nemcsak magyar- 
országi. de világviszonylatban 
is bizonytalan pénzügyi és valu- 
táris helyzetben igen valószínű, 
hogy megfelelő hivatalos fel- 
szólitásra a külföldi követelések 
tulajdonosai hajlandók tőkéik
nek egy részét magyarországi, 
normálisan jövedelmező lakó
házakba és egyéb építkezési 
létesítményekbe befektetni, mely 
esetben tőkéjük a felépítmények 
értékében, a kamatozás pedig 
a felépítmények hozadékában 
biztosítva lenne.

Erre nézve több oldalról haj
landóság mutatkozott is — sőt 
még 30—50®/o-os tőkeleirás el
lenében is — , de annak felté
telezésével, hogy a magyar kor
mány megengedi a minimális 
kamatozásnak megfelelő évi jö
vedelmet — járadékot — az 
ország területéről kivinni.

E tekintetben a kormány ré
széről — a nehézkes bürokrá

cia mellőzésével — a szüksé
ges tárgyalások sürgősen folya
matba lennének teendők.

Köztudomású, hogy a kül
földi követelések jelzálogos köt 
vényeinek nagy tömege, igen 
alacsony árfolyamon, máris bi
zonyos hazai intézetek birto
kába jutott és mivel a jelzálog
adósok 100®/o-ig vannak még 
ma is ezekkel a kölcsönökkel 
megterhelve, e magas árfolyam
differenciák kellő formában szin
tén elszámolhatók volnának és 
részben az építőipar fellendíté
sére igénybevehetők — közér
dekből. Az elszámolás módo
zatainak megállapításáról nem 
volna nehéz a tárgyalások során 
megegyezést kötni.

Dömötör Tibor
h e g e d ü e s t jé r e ,

amely március hó 24-én, vasár
nap este fél 9-kor a Zenemű
vészeti Főiskola nagytermében 
lesz, 50°/# kedvezményű jegyek 
még kaphatók a Baross Szö- 
vei^égben, IV., Bástya-utca 5.
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HÍREK
A  K eresk ed ő  Ifjak Társu

latának e lőadássoroza ta . A
KI 1 Ferenc József-rakpart 2. sz. 
alatti helyiségeiben február hó 
28-án Purebl Győző dr. tartott 
nagy közönség előtt előadást 
a céhekről. Március 7-én Őrei 
Géza tart előadást az árusítás 
technikájáról és a finom kiszol
gálásról. A  Társulat március hó 
14-én nagyszabású hazafias 
ünnepélyt rendez. Az előadásra 
és az ünnepélyre a Szövetség 
tagjait szívesen látják.

A  fia ta lság szom orú  so r
sa. Koletár Simon pestszentlő
rinci tag nagyon panaszos le
vélben fordul a Szövetséghez, 
ahol konkrét példával igazolja, 
hogy kereskedők és iparosok 
gyermekei ma milyen elképzel
hetetlenül nehéz helyzetben 
vannak. Pestszenti őrinc város
házán már 2—3 esztendő óta 20 
ifjú és leány mint ingyenes gya
kornok dolgozik. A  hosszú ke
serves munkálkodásért fizetést 
nem adhattak, azonban az idén 
a vezetőség ezt már nem néz
hette. kieszközölte tehát, hogy 
fejenként és havonként 30 P 
fizetést adjanak az alkalmazot
taknak. így aztán már nem le
het őket ingyeneseknek nevezni. 
A munkájukra roppant szükség 
van s igy nem fehet szó elbo
csátásukról- A  közelmúltban 
üresedett meg egy gyakornoki 
állás, melynek díjazása havi 50 
pengő. A  jelentkezőnek azon
ban köteleznie kell magát arra. 
hogy a jegyzővizsgát mielőbb 
leteszi. Ennek pedig az a felté
tele. hogy a boldog jelölt előbb 
másfél évig Szombathelyen jár
ja a jegyzői tanfolyamot. Pest- 
szentlórinc 20 ifja közül egyetlen 
egynek sem voltak szülei, vala
mennyien vagy iparosok vagy 
kereskedők, abban a helyzet
ben. hogy ezt az áldozatot vál
lalhassák. íme igy csukódott be 
az ajtó a reménykedő ifjak egy 
egész sereg előtt.

S zem le  a B aross  c s e rk é 
s z e k  elm últ é v e  fe le tt. A
napokban tartotta meg a Baross 
cserkészcsapat felügyelő-bizott
sága Őrei Géza elnöklete alatt 
évi záró ülését, melyen megje
lentek a bizottság tagjai közül 
K r o n b e r g e r  József mérnök. 
Houba Károly, Mahunka Fe
renc, Wiegand Rezső, a csapat
parancsnokság élén Obernyik 
Edével. A  csapat elmúlt évi mű
ködése teljes mértékben megfe
lelt a várakozásoknak és kime
rítette azt a programmot, melyet 
a Szövetség tervszerűen eléje 
tűzött. A  csapat létszáma, szel
leme emelkedett. elhelyezke
dése immár biztosítva van a 
székházban, a tagok érdeklő
dése a szövetségi cserkészcsa
pat iránt igen megértő volt. Itt 
említjük meg, hogy szombat este 
folyt le. a szövetségi székház
ban az Öregcserkész-est, melyen 
az elnökséget Őrei Géza főigaz
gató képviselte.

Iparosok a  n évm agya ro 
sításért. A  Sárszentmiklósi 
Körzeti Ipartestület közgyűlési 
határozatban mondotta ki, hogy 
felhívással fordul az ország egész 
iparosságához, hogy az idegen 
hangzású iparosok neveiket ma
gyar hangzásuakkal . cseréljék 
fel. A  közgyűlési határozatnak 
nagy visszhangja támadt.

Schuler J ó zs e f dr. tanács- 
nők kitüntetése. Kormányzó 
Ur Őfőmcltósága kormányfőta
nácsossá nevezte ki dr. Schuler 
József közszeretetben álló fővá
rosi tanácsnokot, akit a Baross 
Szövetség ebből az alkalom
ból üdvözölt.

R apcsák  La josné halála.
Szövetségünk volt egészségügyi 
tanácsosa, a három esztendővel 
ezelőtt elhunyt dr. Rapcsák Lajos 
főorvos özvegye, dr. Rapcsák La
josné szül. meisseni Schönfeld 
Vilma úrnő most hosszas szenve
dés után 63-ik életévében elhunyt. 
A boldogult a magyar társadalmi 
életnek ismert tagja volt, kima
gasló emberbaráti tevékenységé
ért s különösen a háborúban a 
Vörös Kereszt körül szerzett ér
demeiért a III. osztályú polgári 
hadiérdemkeresztet és a Vörös 
Kereszt hadiékitményes II. oszt. 
díszjelvényét kapta. Az ismert ur- 
hölgyben dr. Rapcsák Lajos, nem
zetközileg képzett gyorsíró és a 
Hitelbank devizaintézője édesany
ját gyászolja.

A z  o rs zá g o s  elnök ünnep
lése . Szövetségünk elnöksége 
bensőséges keretek között a múlt 
héten a józsefvárosi volt Putnoki 
vendéglőben ünnepelte llovszky 
Jánost a legubbi időben elért ki
magasló eredményeiéit. Az elnök
ség művészi kivitelű, a Baross 
céhláncok készítője, Boczán Gyula 
diszműüzeme által alkotott Turul
madaras emlékkereszttel lepte meg 
llovszky Jánost, aki Tábory Gábor, 
majd öt követelőleg többek fel 
köszöntőjére meghatóban mondott 
köszönetét.

Rauchbauer Ödön a d eb 
recen i s z e rv e z e t  é lén . A
szövetségi renaissance erőteljes 
mozgalmat bontott ki Debrecen
ben is, ahol a tagság egyöntetűen 
Rauchbauer Ödönt, az Unió Ke
reskedelmi r. t. ügyvezető igaz
gatóját, nagybirtokost kívánja a 
mozgalom élére állítani. Rauch
bauer Ödön a szövetségi életben 
nem uj férfi, már annak idején 
igen sikeresen működött, mint 
ügyvezető alelnök A különleges 
viszonyoknak volt betutandó, hogy 
a debreceni szervezet tevékeny
sége az utóbbi években nem volt 
aktív. Most azonban alakuló köz
gyűlés van előkészítőben, mely a 
legközelebbi jövőben lesz meg
tartva. Rauchbauer Ödön nemcsak 
Debrecen, hanem a Hajdúság, 
Nyirség és Szabolcs kereskedelmi 
és ipari életében jól ismert, de 
kitünően ismerik, mint elsőrendű 
kereskedőt külföldön is.

Pureb l G yőző  propaganda e lőad ása  Budafokon
A  Budafoki Keresztény Ifjak E gye

sületének m eghívása folytán az ottani 
ipartestület részvételéve l és a város 
e lőkelőségeinek  megjelenése mellett 
szerdán este Pureb l G yőző szövetségi 
a lelnök előadást tartott, melyben vá 
zolta  a Baross Szövetség célkitűzését 
és szervezésének szükségességét. Elő
adásában kitért arra. hogy m ely indo
kok vezettek a Szövetség renaissance-

hoz, ami egyetértelmü lett a Szövet
ségnek esztendők tapasztalatai után 
va ló  ujremegalakitásával. A z  előadás
ban Pureb l G yőző felhívta Budafok 
polgárságát, hogy a helyi Baross szer
vezetet sürgősen alkossa meg s hozza 
össze egy közös alakulatban a polgár
ság m indazon rétegeit, melyeknek fel
fogása és célkitűzése azonos.

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.
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A cukor
nagybani áremelésének 

ügye
A  kiskereskedelem harcolt a cukor

árak stabilizálásáért s most hónapok 
utón megkapta munkájának eredmé
nyét : felemelték a nagybani árakat. 
Tárgyalások vannak folyamatban arra 
nézve, hogy a kicsinybeni árak betar
tása garantáltassák, azonban ez a kér
dés teljes mértékben még nem tudott 
kialakulni.

A  nagybani áremelés azonban itt 
van s ez önmagában véve  már elég 
ahhoz, hogy a detailkereskedelem  a 
legteljesebb bizalmatlansággal nézze 
mindazt, ami folyik. A z  árem elés a 
margeol szűkítette o ly annyira, hogy a 
cukor kicsinybeni árusítása ma mór 
a legteljesebb mértékben veszteséges 
üzlet.

A  kristálycukor órát az eddigi 123 
pengőről 124.75-re emelték, a detailóra 
maradt 127 pengő. Ilyformón a kiske
reskedő 1 q cukor eladása után mégis
csak keres P  2.25-t, mondhatná bárki 
is ? Nézzük meg.

Ott kezdődik, hogy a detaiUista. ami
kor vesz egy mázsa cukrot, nem eny- 
nyit kap, mert a zsák súlya valam ivel 
több. mint egy kiló s porlásra elmegy 
— általános szakmai mególlapitós sze
rint —  fél */o. vagyis ténylegesen csak 
98 és fél k& cukor eladásáról van szó. 
Erre a mennyiségre a következő költ
ségek vannak:

A  bruttó für nettó 100 kilogramm 
cukorból készül 20 egy kilós csomag. 
97 félk ilós és 120 negyedkilós. Erre 
kell 2 kiló csomagoló zacskó, (forgal
m ival együtt) 71 fillér, a becsom ago
lás egy órai munkaidőt emészt, 80 fil
lér. van tehát kiadósa P 1.51, vagyis 
a mázsa cukor eladó állapotba hozva 
P 126.26. Eladás után bevett a kiske
reskedő 98 és fél kiló cukorért á 1.27, 
P 125.10-t. a zsákért 80 fillért, össze
sen P 125.90-t, vagyis ténylegesen rá
fizet 36 fillért. Ha ehhez hozzószómit- 
juk a kihitelezett, körülbelül felemeny- 
nyiségü cukor 8 százalékos kamatát, 
ez 42 fillér és ha szerényen kalkulá
lunk fél szóze lék  vég leg elveszett kint
levőséggel. ami 32 fillér, ez esetben a 
ráfizetés mázsánként kereken 1 pengő.

Egy jobb helyen levő kiskereskedő 
átlag 1 mázsa cukrot ad el hetenként, 
ami egy évre 5200 pengő kilogramm, 
ami azt jelenti, hogy ezze l a cikkel, 
mely a kiskereskedő üzletének mint
egy egynegyedét teszi, bajlódik egy 
éven át csak azért, hogy ráfizessen 52 
pengőt. De hol van ekkor még az á l
talános üzleti költsége. Ha azon az 
alapon, hogy a cukor az összes for
galmazott áruk mintegy egynegyedét 
teszi ki, a rezsi egynegyedét is idevesz- 
szük, akkor ezen  az alapon az 5200 
kilogramm cukornak 6.486.—  pengő 
összeget kitevő ellenértékéből további 
162.15 fillér veszteséget hozunk ki, ami 
a direkt ráfizetéssel, vagyis az 52 pen
gővel együtt, egy esztendőben a cu 
kornál 214.15 pengő ráfizetést jelent.

Ezek a nyersszámok önmaguk he
lyett beszélnek. Most mondja meg a

cukornagykereskedelem, honnan vegye 
a fűszeres a pénzt ahhoz, hogy foly
tonos ráfizetéseket fedezze és vegyék 
fon to lóra  a pénzügyi hatóságok is. 
hogy az a kiskereskedelem meddig 
tud még létezni.

A  fővárosi alkalmazottak 
fiz e té s e  leszállításának 

következményei
A Baross Szövetségbe tömegé

vel érkeznek fővárosi tisztviselők, 
javarészt mérnökök aláírásával 
ellátott nyilatkozatok, melyek a 
fővárosi üzemi tisztviselők és al
kalmazottak tervbevett fizetés és 
illetmény leszállítására vonatkoz
nak. E nyilatkozatokban utalás 
van arra, hogy a fővárosi üzemi 
alkalmazottak családtagjaikkal 
együtt a főváros lakosságának 
több. mint a 107«-át adják, de 
ennek a népes rétegnek érdeké
ben nem emel szót senki.

Ennek a fogyasztói rétegnek 
gyengítése — mint a felhívások 
mondják — a következőkben fog 
megnyilatkozni: felmondják a fő
városi lakásokat, környékre köl
töznek, visszavonulnak az alkal
mazottak az újság előfizetéstől, a 
szórakozástól, a kultúra termékei
től és tartózkodni fognak minden
féle beruházástól. Vagyis be fog 
következni az, amit a Baross Szö
vetség mindig hangoztatott, ami
kor az összes érdekképviseletek 
közül egyedül és következetesen 
állt az alkalmazottak pártjára, a 
kereskedelmi forgalom fogja ismét 
megsinyleni a szanálás munkáját. 
Ezért újólag figyelmeztetjük a 
mérvadó és intéző köröket, hogy 
nagyon mélyrehatóan vegyék fon
tolóra, vájjon ezek a rendszabá
lyok meghozhatják e a főváros 
közgazdaságának szanálását ? Mi 
nem hisszük I Az érdekelt tisztvi
selőknek és alkalmazottaknak meg
nyugtatásul annyit mondunk: mi 
hitek maradunk régi elveinkhez és 
tölünk telhetöleg mindent elköve
tünk, hogy a kereskedelem és ipar 
kárára a szanálás igy meg ne 
történjék. Szövetségünk ettől a 
neki szive szerint kedves harctól 
eltekintve is rendelkezésre áll az 
alkalmazottaknak, amikor a Kék
könyvben a kedvezményes beszer
zési források százait bocsátja ren
delkezésre.
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H IR D E T M É N Y E K
Ke 31901/4: 1935. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy az Angol 
Park részvénytársaság budapesti (V ll . 
Hermina-ut 61.) bejegyzett cégre nézve 
a csődön kívüli kényszeregyezségi eljá 
rást megindította. Vagyonfelügyelő tír 
Delhaes R igaud  budapesti (Margit-krt 
5a) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr- 
Vályi La jos  budapesti (\ II.. Károly-kr* 
1.) ügyvéd. A  hitelezőknek követelései*
két 1935. év i március hó 20. napjáig 
Írásban be kell jelenteniök az Országos 
Hitelvédő Egylet központjánál Buda
pest. V . kér.. Alkotmány-utca 8. sz 
és felhívja a kir. törvényszék a h itele
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség elleni észrevételeiket az egyes- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való i 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan

itt írásban jelentsek^be. A z  egyessegi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 193;>. február hó 
14. napja. A z  egyezségi eljárás m eg
indításának joghatálya 1935 febr. 27. 
napján áll be.

Budapest. 1935 február hó 27-én
Dr. Kunst Győző  s. k. kir. törv. bíró 

Ke 31902 4 1935. A  budapesti kir 
törvényszék közhírré teszi, hogy Mein- 
hardt R ichárd  budapesti (II.. Borbolya
utca 4. sz.) lakos mutatványosra néz\e 
a csődönkivüli kényszeregyezségi eljá
rást megindította. \ agyonfelügyelő dr. 
Spieler Jenő budapesti (V. kér.. Deák 
Ferenc-utca 10. szám ) ügyvéd. A  hi
telezőknek követeléseiket 1935 évi 
március hó 30. napjáig Írásban be 
kell jelenteniök a kir. törvényszéknél

(V.. Alkotmány-utca 14.) A z  egyezségi 
tárgyalási határnap 1935. évi március 
hó 28. napjának d. e. fél 12 óraja (\ . 
Alkolmány-u. 14 111. 5.) A z  egyezségi
eljárás megindítása iránti kérelem 
előterjesztésének napja 1935. évi feb 
ruár hó 14 napja. A z  egyezségi e ljá 
rás megindításának joghatálya 1935. 
évi február hó 27. napján áll be.

Budapest. 1935 február 27-en.
%

Dr. Kunst Cjyőző s. k kir. törv. bíró

Ke 31903 4 1933. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy M ein- 
hardt Frigyes Curt budapesti (1 . Hi 
degkuti-ut 45c*) lakos mutatványosra 
nézve a csődönkivüli kényszeregyez- 
ségi eljárást megindította. Vagyon fel
ügyelő dr. Kelemen Pá l budapesti (V.. 
Visegrádi-utca 9.) ügyvéd. A  hi'eh zők- 
nek követeléseiket 1935. március hó 

1 20-ig irasban be kell jelenteniök a kir.

törvényszéknél (Alkotm ány-utca 14.) 
Egyezségi tárgyalási határnap 1935. 
év i március hó 28. napjának d. e. 11
órr.ja (Alkotmány-u*ca 14. sz. III. em. 5. 
szám.) A z  egyezségi eljárás m eg
indítása iránti kérelem előterjesztésé
nek napja 1935 év i február 14. napja. 
A z egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1935 feb rw  r 27-én áll be.

Budapest. 1935 február 27-cn

Dr. Kunst G yőző  s k. kir törv. biro
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Felelős szerkesztő : Tábory  Gábor 
Kiadótulajdonos : Baross-Szöoetség Ke

reskedő. Iparos és Rokonszakm ák  
Országos E/gye&ülete.

Felelős kiadó : dr. Dom okos László

L I N G E L
BÚTOR B U D A P E S T .  

R O Z S A  U. 4.

Képlíeretek
H C F F M A N N  F E R E N C  n é l

B U D A P E S T ,
’ ‘ K  a •-«>!%--U H  2 8  I V  ( i r r l ó r r i - u  ü

K E T T E R  -  étterem
XI .,  H o r th y  M ik ló s - u t  48 .

Telefon . 6 8 — 5 —22.
Uri  t á r s a s á g o k  t a l á l k o z ó  h e l y e
Pénteken szegedi halászlé. Dreher 
sörök. Balatoni fajborok. Minden 
este H o r v 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 f ü r d ő i  é s  G y ó g y f o r r á s a i

H A R M A TV 1Z
a  H u n g á r ia  g y ó g y f o r r á s  s z é n  
s a v v a l  te l í te t t  v i z e .  K a p h a tó  
m indenü tt .  T e l e f o n  : 5 3 - 0 - 0 3 .

Ezer áldást jelent
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből J 
lesz előéllilva. Tápereje felülmúlhatatlan ,

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

B a b ,  b o r s ó ,  l e n c s e ,  mák
l e g o l c s ó b b  á r b a n

Radó P á l V i l i . .  R ö k k  Szi lá rd  uc ca 2?. Te!e(on : 3 4 - 0 - 5 9

Útépítés, csatornázás, fö ldm unkák
B or lay  K á ro ly  K ra u s z  F e r e n c

okleveles mérnök, kövező mester 
I. Zólyomi-u 120 le l . :  51-0-74.

G r a v ie s e r  A lb in
cégi. Keresztes V ilm os kövező m. 

I. Zsombolya-u. 12. Te l 59-9-00.

G ró s z  F r ig y e s
oki. mérnök

I. Bercsényi-utca 7. Tel. : 68 0-6-1

H a lm o s  István é s  fia
kövező mester

X. Halom utca 25. Tel. . 48-9 49

Handi István é s  fia
kövező mester

111. Pacsirtamező u. 17. T. 62-8 28

H e l ls ie in  K á ro ly
kö vező mester

VI. Hungária-körut 71. T. : 91-3 64 

H e v e r d i e  István
okleveles mérnök, kövező mester
V ili. Thék E.-u. 27. Tel. : 32-4-32. 

H e v e r d ie  K á ro ly
okleveles mérnök, keve/ö mester

1. Vak Bottyán-u. 3. T. : 6S-2-69

H irscb  L á s z ló
okleveles mérnök, kövező mester

I. Elek-utca 9 Tel. f m : 69 5 45

kövező mester
VI Hungária körút 77. T. : 91-3-64

C bcn r io r íe r  J ó z s e f
kövező mester

\ 5i. Ludoviccum-u. 18. T . : 38-4-65.

G b o n d o r fe r  Rudolf
kövező mester

I. Györi-ut 12 Telefon : 54-7-35

R e i f s i^ h  é s  W ohl
oki. mérnökök. kövező m. törvsz. 

h i'es szakértők
Vil. Ajtósi Dürer sor 9. T. : 38-0-62

Sciiü?5er K á ro ly
oki. ni rnök. kövező m.

IV'. Kecskémé: i u. 13. Tel..- 84-4-12.

Spányi Ernő
oki. mérnök, kövező m.

I. Németvölgyi-u. 33. Tel. : 57-9-91.

S c h a f fe r  £n ta l
kövező m.

II. Darányi lgnác-u. 21. T. : 52-2*91,

S c h a i í e r  G y ö r g y
kövező m.

II. Fclvinci-u. 17. Telefon : 52-3-64

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

I _________________________
----- 3 1  H e r c e g

e S » 3 ie r h á zy  husárugyár
Ajánlja  : K apu vár. Sopron  vm.
Kitűnő minőségű sonkáit. Finom 
f e l v á g o t t a i t .  huskonzerveit és 

Y E S T O R  ételízesítőit.

S.'inhnzi látcsövek . s z fm u vrg .-k , erresiptetők. 
Zciss-üvegekkel. Barométerek. hőmérők a 

ieg jobb  kivitelben

CALDERONI ÉS TÁRSA
látszerészeknél

Bpest, V . Vörösmarty-tér 1.

C S E R M Á K ,  
r e k l á m  é s  c é g t á b l a f e s t ö
vállalat, világitó reklámok. lakó

névjegyzék táblák. 
Budapest. V ili.. Rökk Szilárd-u. 27. 

' Telefon : 38— 5— 28.

Adóügyekben
ne saját feje szerint 
járjon el. Keresse f e l  

adóügyi útmutató 
irodánkat.

Hirdessen a Baross-Szövetséo iayiábat I

M Ö S S M E R
vászon, fehérnemű, kelengye

I I  . Váei-u. 1-3. (Tiirr István-u. sarak.)
Baross-tagok nak 5*/, e n g e d m ^

Nyomatott: Pauiovits Imre könyvnyomdájában Budapest. VII., Nyár-utca 6. —  Te le fon : 37— 3— 13.
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