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A z  iparügyi minisztérium 
felállítása

J ó z s e f  F e r e n c
főherceg

a Baross  S zövetséghez
Vitéz dr. József Ferenc főher

ceg Őfenségét legutóbb szövet
ségi küldöttség kereste fel. át
adva neki a Szövetség üdvözlő 
feliratát abból az alkalomból, 
hogy a Fenség 40-ik születés
napját ünnepelte.

Őfensége május 4-iki kelettel 
a következő levelet intézte or
szágos elnökünkhöz ;

„Kedves Méltóságos U r! A 
Baross Szövetség élén Lin- 
g_el Öméltóságával és Köpesdy 
Öméltóságával együtt meleg
hangú levéllel keresett fel en
gem 10 ik születésnapom alkal
mából. Ezért a szép és meleg
hangú megemlékezésért fogadja 
kérem Méltóságod és az egész 
Szövetség legőszintébb köszö- 
netemet.

Méltóságod tudja legjobban, 
hogy milyen komolyan veszem 
a Baross Szövetségnek munká
ját Azt is tudja Méltóságod, 
hogy milyen gyönyörűséggel 
nézem e kiváló Szövetségnek 
fejlődését. Ezért esett olyan jól 
az a kedves levél, amellyel en
gem 40-ik évfordulóm alkalmá
ból oly melegen üdvözöltek-

Méltóságodat és a Társelnök 
Urakat és az egész Szövetséget 
melegen üdvözlöm. Dr. vitéz 
József Ferenc fhg-“

A z elnöki tanács ülése
A Szövetség szerda esti ta

nácsülése túlnyomórészt üzleti, 
illetve munkaalkalmi kérdések
kel foglalkozott. A z ülés kere
tében Szabó Ödön, a tüzelő
anyagkereskedelmi szakosztály 
agilis elnöke részletes jelentést 
tett azokról a nagyfontosságu 
tárgyalásokról, melyek már sike
res befejezést nyertek és melyek 
előkészítőben vannak Mar- 
schalek Imre jelentést tett az 
újpesti, rákospalotai és pestúj
helyi csoportok megalakításá
nak előrehaladott munkájáról. 
Az elnöki tanács az előterjesz
téseket elfogadta. Az újabb pest- 
környéki csoport ünnepélyes 
zászlóbontása valószínűleg jú
nius 20-án vagy 2Q-án lesz.

Hirdessen a Baross-SzsvelséQ tauiábae I

A képviselőház asztalán fekszik 
immár a törvényjavaslat, mely az 
iparügyi minisztérium felállításá
ról. illetve a jelenlegi kereskedel
mi minisztériumnak szétválasztá
sáról intézkedik

A törvényjavaslat körül bizo
nyos aggodalmak merültek fel, 
hogy szükség van-e erre ? A kér
désre alantiakban akarunk vá 
laszt adni.

A környező és távolabbi, ki
mondottan ipari államokban a 
háborút követőleg életbelépett ag
rár-protekcionizmus magával hozta 
azt, hogy Magyarországon, mint
egy ellenhatásként erőteljes ipa 
rositás indult meg. l e kényszeri- 
tette az országot erre a lépésre 
az a körülmény is, hogy a tria
noni békeszerződés következtében 
az egész országnak csupán eg>- 
harmada maradt meg. azonban a 
lakosságnak mintegy 4G°/o-a Ez 
a sürii népesség nyomaszt lag 
hatott abban az irányban, hogy 
a század elején nagyon szépen 
megindult iparosodás tovább fej- 
lesztessék. A háború utáni gazda
sági politika, mely az európai or
szágok túlnyomó nagy részéről 
érvényesült, nevezetesen a deviza 
rendszabályok, kiviteli és beho
zatali tilalmak, a vámfelpénzek 
igen alkalmas eszközöknek bizo 
nyúltak ahhoz, hogy a készáru
behozatalt távoltartsuk és a kész 

1 árugyártást felkaroljuk. Ily körül
mények között született meg az 
192-1-i vámtörvény, mely a már ki
bontakozó magyar nagyiparnak a 
megfelelő védelmet nyújtani hi
vatva volt Megindult a folyamat, 
külföldi gyárvállalatok sorozato
san nyitottak nálunk fióktelepe
ket, illetve önálló vállalkozásokat. 
Az ipartörvény kedvezései, az 
iparfejlesztés érdekében megtett 
szerves intézkedések, a közszálli- 
tás kellő felügyelete s ellenőrzése, 
a szabályoknak állandóan a honi 
ipar érdekében való megváltozta
tása mind olyan eljárások, me
lyek a honi ipar megerősödését 
lehetővé tették. Az állam még hi
telpolitikai utón is megfelelően 
jött az ipar segítségére hosszú
lejáratú kölcsönök nyújtásával

Mind e gazdaságpolitikai rend
szabályok bizonyos fokban meg
változtatták az ország képét. Mig 
a háború előtti időben Magyar- 
országon számottevő nagyiparról 
csak a fővárossal kapcsolatban 
beszélhettünk, addig ma az or
szág struktúrája megváltozott és

ma már nem áll az a tétel, hogy 
Magyarország a tisztán agráror
szágok közé sorolandó, mert leg
alább is vegyes ország: ipari is 
és mezőgazdasági is.

A háború utáni iparosítási po
litika útjait mi sem jellemzi job
ban, mim az. hogy mig 1921. év
ben gyáripari vállalat 2124 volt 
az ország területén, addig 1928- 
ban ezeknek száma 3553 volt 
és a nagy gazdasági válság is 
csak 3335 re szorította le ezt a 
számot. Ezen adat 1932. évről szól, 
de már azóta is egy egészséges 
felfejlődési folyamat tapasztalható. 
Mig 1921. évben az üzemnapok 
száma 677.900 volt. addig 1928. 
évben ez már 952 ezer napot tett 
ki, a foglalkoztatott munkások 
és alkalmazottak száma 173.700- 
ról 274.100-ra emelkedett, a fel
használt lóerő 1921-ben 825.700 
HP, 1932. évben 1,468.000 HP, 
az ipari termelés összértéke 1921 
évben 844 millió aranykorona, 
1932 évben, mely pedig a nagy 
ipari konjunktúrától némileg mesz- 
sze esik, 1.800 millió pengő.

Ezek a számok szinte mérföld
kövei annak az útnak, melyet a 
magyar ipar különösen a háború 
utáni időben megtett. Nem kivá 
nunk e helyen foglalkozni azok
kal a gondolatokkal melyek ipari 
termelésünk belső struktúrájának 
különösen a feldolgozásra kerülő 
nyersanyagok szempontjából való 
észszerűbb átcsoportosítására vo
natkoznak. csupán leszögezzük, 
hogy ez az ipari felszerelés va
lóban komoly és az európai ver
senyben is számottevő s ha mind
ehhez hozzávesszük a nagyon je
lentős kézmű- és az igen fejlődő 
házi ipart, akkor meg kell mon
dani. hogy az ország lakosságá
nak mintegy 30%-a közvetlenül 
az iparból él.

Nem áll tehát az. hogy az ipar 1 
önmagában nem olyan nemzet- 
gazdasági faktor, mely különleges 
és állandó figyelmet ne érdemelne.
A kormány gazdaságpolitikája 
mindenesetre erőteljes intézkedé
seket fog hozni, hogy a magyar 
gyáriparon belül bizonyos struk
túra-változások végrehajthatók le
gyenek. A magyar gyáripar újabb 
nagyon jelentős fejlődés előtt áll 
s már egyedül ez a gazdasági 
célkitűzés indokolttá teszi, hogy 
az egész kormányzati munkakör 
egybe legyen foglalva s ne ke
resztezhesse semmi más gondo
lat.

Akik tehát az ipari minisztérium 
felállításában nem látnak mást, 
csak költségszaporitást, azok túl
ságosan felszínesen veszik az 
egész kérdést. Itt az ország egész 
gazdasági összetételére vonatkozó 
kérdésekről van szó, melyeknek he
lyes megoldása további kereseti 
forrásokat fog  megnyitni. így az
tán a látszólagos költségtöbblet 
bőven meg fog térülni. A magyar 
ipar uj iránya az, hogy ami egész
séges, az viruljon, ami netalán 
üvegházi, az épüljön le.

A  Baross Szövetség 
az illeték-hátralékok 

kedvezményes rendezését kéri
A B. Sz. szerda esti elnöki ta

nácsülése foglalkozott a kereske
dők és iparosok terhére keletke
zett illetékhátralékok kérdésével, 
mely ügyben Juhász Lajos nyúj
tott be indítványt.

Az elnöki tanácsülés beható 
vita alapján megállapította azt, 
hogy e kérdésnek rendezésére 
az adóhátralékok mozgósításának 
kedvezményessé tétele alapul szol
gál. Ezért a Szövetség megkere
séssel fordul a pénzügyminisz
terhez, hogy az illetékhátralékok 
rendezésére ugyancsak ö t é v i  
részletfizetési kedvezményt adjon, 
lehetőség szerint kamatmentesen. 
Azok a kereskedők és iparosok 
ugyanis, akik illetékhátralékba ke
rültek, már ezen tény folytán is 
annyira nyilvánvalóan súlyos hely
zetben vannak, hogy csak a tőke- 
törlesztésnek tudnának hosszú 
időre szóló részletek engedélye
zésével megfelelni.

A  munka versenye
Az áruismereti verseny a segé

dek részére folyó hó 19-én, va
sárnap d u. 3 órai kezdettel lesz 
megtartva a Szövetség székházá
ban (IV.. Bástya ucca 5). A ver
seny részletes feltételeit fűszer- 
szakosztályunk minden tagjának 
megküldjük. A főnökök segédei
ket odahozzák fel magukkal vagy 
igazoló irattal ellátva küldjék fel. 
Pénzdijak vannak kitűzve. Minden 
segéd, aki a versenyben résztvesz 
az csak nyerhet és tanulhat 
Mindenkit elvárunk- A verseny 
bíráló bizottsági elnöke dr. Őrei 
Géza lesz.

A FUszerkereskedők Országos 
Egyesület Elnöksége is ott lesz.
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A  kisipari és kiskereskedői 
kamarai hitelakció első éve
A kisiparos és kiskereskedő kö

rökben állandósult az a panasz, 
hogy az altruista hitelakciók épen 
azok az iparosok és kereskedők 
által nem vehetők igénybe, akik 
a legjobban segítségre szorultak, 
mert nincsen módjukban a folyó
sítási feltételeknek, amiket az al
truista pénzintézetek a hitelnyúj
tás alapjaiként megszabtak, meg
felelni. Ez a rendkívüli módon el
szegényedett társadalmi osztály 
sem ingatlannal, sem megfelelő 
bankszerü fedezettel nem rendel
kezik és éppen a legnagyobb 
mértékben támogatásra szorultak 
nélkülözik a segítséget.

Ez indította a Budapesti Keres
kedelmi és Iparkamarát arra, hogy 
akciót kezdeményezzen abban az 
irányban, miszerint azok a kis
iparosok és kiskereskedők is jut
hassanak apróbb kölcsönökhöz, 
akiknek megbízhatósága és egyéni 
tisztessége kifogáson felül áll, 
azonban egyéb okokból mégsem 
alkalmasak bankhitel igénybevé
telére. mert hiányzik náluk az 
erre nyújtandó fedezet

Dr. Fabinyi Tihamér volt keres
kedelemügyi miniszter a kamara 
elképzelését magáévá tette és a 
pénzügyi kormánnyal egyetértöleg 
kísérletképpen módot adott a 
Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamarának arra, hogy ezeket az 
elszegényedett egzisztenciákat köl
csön nyújtásával segélyezze A 
pénzügyi kormány kikötése az 
volt. hogy a városok és községek 
is bocsássanak ugyanolyan ősz 
szegü hítelalapot az akció rendel
kezésére. mint amennyi a kor
mány által adott összegből az 
egyes autonómiákra jut. Az akció 
első évében a fővároson és annak 
környékén kívül a kamara terüle
téről bekapcsolódást nyert Cegléd 
Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegy
háza, Kiskunhalas, Kispest, Nagy
körös, Pestszenterzsébet. Rákos
palota, Salgótarján, Székesfehér
vár, Újpest és Vác Az akció első 
évében tett tapasztalatok a leg
messzebbmenő mértékben alátá 
masztották a kamara elképzeléseit. 
Megállapítható, hogy az akciót 
semmi néven nevezendő veszte
ség nem érte a lefolyt esztendő 
alatt és úgy a kisiparosok, mint 
a kiskereskedők rendelkezésére 
nyűgöd an bocsátható a közpén
zekből származó hitelalap és hi
telkeret, mert az eddigi tapaszta
latok teljes biztonságot igazolnak.

Az akció első évében iparosok 
165.335 pengő és kereskedők 
55.980 pengő kölcsönt vettek 
igénybe. A folyósított 211.315 
pengőből 107 970 pengőt a fővá
rosban és annak körzetében, míg 
a kamara kerület egyéb helyein 
103.345 pengőt vettek igénybe, 
amely összegből 76.985 pengő 
szolgába az iparosok és 26.360 
pengő a kereskedők hitelnyújtási 
akcióját. Ezekre az igénybevett 
kölcsönökre már az első évben 
visszafizettek tőkében 38,925.90 
pengőt. A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara az akció könnyeb 
ben való lebonyolítására külön 
osztályt szervezett s igy lehetővé 
tette, hogy a kölcsönkérők adatait 
ellenőrizzék, kivizsgál ják a külön
böző bejelentett adatok valódisá
gát, valamint a résztörlesztéseket 
pénzbeszedő utján szedjék be

A kísérletezés esztendeje részé
re 1934-ben az akció rendelkezé
sére mindössze 382 885 pengő

állott, amelynek a fele állami és 
a másik fele városi, községi hozzá
járulás volt

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara áital a kisipari és kis- 

| kereskedői hitelakció első évéről 
j kiadott jelentés nemcsak az akció 

sikerét, hanem az elszegényedett 
kisiparos és kiskereskedői osztály 
hitel szempontjából való megbiz- 
hatóságátés alkalmasságát messze- 
menőleg igazolta

Az akció első esztendejében 
1343 iparos és 614 kereskedő 
vett igénybe kölcsönt és ezeknek 

I az adósoknak nagyrésze felszólí
tás nélkül eleget tett törlesztési 
kötelességeinek ugyannyira hogy 
az első esztendejében már a ki 
helyezett összegek 27.28 száza 
léka visszafolyt Érdekes hogy 
felszólítás nélkül a fővárosban 
52.06 százaléka, Budafokon 65.05

százaléka, Csepelen 40 százaléka, 
Pestszentlőrincen 45 52 százaléka, 
Cegléden 33.74 százaléka. Kalo- 

t csán 89.63 százaléka, Kecskemé
ten 31.08 százaléka, Kiskunfélegy
házán 46.17 százaléka. Kiskun 
halason 76.49 százaléka, Kispes
ten 73 88 százaléka. Nagykőrösön 
28.94 százaléka, Pestszenterzsé 
beten 79.07 százaléka, Rákospa
lotán 57.39 százaléka, Salgótar 
jánban 89.74 százaléka. Székes
fehérvárott 50.85 százaléka, Ú j
pesten 62.74 százaléka, Vácott 
53.08 százaléka a hitelélvezöknek 
tett eleget törlesztési kötelessé
geinek.

Az akció első esztendejének 
befejezéséig egyetlenegy Ízben 
sem kellett jogsegélyt igénybe 
venni a kölcsön, illetőleg a tör
lesztések behajtására.

A  szabóipari
kollektív m u n k abérsze rző dés  létre

jöttének akadá lya i
— M edgyes Nagy János nyilatkozata —

Ismertettük annakidején a szabóipari 
: kollektív munkabérszerződés feltételeit. 
, melyek kész szerződésben fogla lva 
j már csak aláírásra vártak. A  szerződés- 
j bői azonban eddig m ég nem lett semmi, 
1 aminek érdekes háttere van. Szövetsé- 
I günk részéről többek között Medgyes 
\ Nagy  János vett részt a tárgyalásokon, 

aki a beállt akadályról a következőket 
mondotta :

A munkaadói érdekeltségek bá- 
i mulatós megértést és gyorsaságot 
i tanúsítottak a kollektív szerződés 

feltételeinek megszabása körül 
Külön elismerést érdemel a sza
lonszabóság, mely a maga részé
ről helyesen fogta fel a kérdést 
és a szennykonkurrencia megféke 
zését látta benne A szerződés 
egyelőre még nem szerződés még 
pedig azért, mert nem sikerült 
aláíratni. Ugyanis az történt, hogy 
a közbenjáró miniszteriális ur 
félreértések eloszlatása okából le
szögezte hogy szerződés be nem 
tartása senkire nézve hátrányos 
következményekkel nem jár.

Ezen a ponton állt meg az 
egész munka Minek kössünk egy 
olyan szerződést, amelynek csak 
papirértéke van. de tényleges ér
téke nem lehet ? Minek kösse le 
magát az iparosság kétségtelenül 
legnagyobb része, ha az egyik 
része már eleve azzal a hátsó 
gondolattal foglalkozik, hogy a 
szerződést nem kell majd betar

tani. mert hiszen nincsen semmi, 
ami kényszerítene bárkit is arra 
hogy ténylegesen betartsa.

Kzért aztán a szakiparosság 
vezetőrétegei arra az elhatározás
ra jutottak, hogy feltétlenül szank
ciókkal kell biztosítani a szerződés 
értékét. Hogy melyek ezek a szánk 
ciók ? Ebben a tekintetben az ál
láspontok igen elágazóak. Egy 
biztos : a törvény a munkcibérvi- 
szályok rendezését kötelességévé 
teszi az ipartestületnek, hiszen 
ezért is kellene, hogy hatályosan 
működjenek a békéltető bizottsá
gok. AAármost az ipartestületnek 
van autonóm bírósága is, ez az 
ipartestületi szék. így aztán oly 
megoldást kell találni, hogy az 
ipartestület ezt a törvényes köte
lességét teljesíthesse s ha kollek
tív szerződést kötünk, akkor mód
jában is legyen az esetleges szer
ződésszegőkkel szemben a maga 
hatáskörében eljárni A legcélsze
rűbb útnak látszik az, hogy a 
szerződésszegő fél eljárását tisz
tességtelen versenycselekménynek 
minősítsük Ebben az esetben 
mindenképen biztosítva van nem
csak a szék bírói illetékessége, 
hanem a szankció is. A tárgyalá
sok most ebben a mederben foly
nak s amint biztosítható, hogy a 
szerződésnek nemcsak papirértéke 
lesz. hanem valóságos tartalma, 
akkor az aláírás is meg fog történni.

Társadalmi re fo rm
a  m a i  g a z d a s á g i  é le t  á t a l a k í t á s á r a

• Paris Frigyes tanulmánya
Kiválóan értékes és nagyjelentőségű 

elgondolás van lefektetve abban a 
könyvben, amelyet Paris  Frigyes ny. 
kir. ügyész küldött meg nekünk. Szerző 
ideális társadalomfilozófus, mert még 
a mostani nagyon összekuszált v iszo
nyok mellett is reméli, hogy ha az em
berek belátáshoz jutnak, segíthetnek a 
maguk helyzetén.

A  „Neue Lebensordnung” c. tanul
mány bevezető soraiban szerző elő
adja, hogy a vallásos érzület mélyítése 
nagyfontosságu a mai életben. A  tech
nikai tudományok haladása bizonyos 
mértékben a vallástalanság felé terelte 
az embereket, de az em bernevelés to

vábbi célk itűzéseiben remélhető, hogy 
a z  evangélium hoz va ló  visszafordulás 
általában fokozni fogja az em beriség 
kulturérzékét.

A  gazdasági rendszer átalakítása te
kintetében Paris  Frigyesnek kitűnő el
gondolásai vannak. Szerző annakide
jén résztvett az északkeleti felföldön 
D a rány i Ignác által szervezett rutén
akcióban és az akkor szerzett tapasz
talatok alapján nagyon figyelem rem éltó 
javaslatokat tesz. A  mostani gazdasági 
rend lehetővé teszi, hogy egyesek  ke
zében túlságosan nagy vagyonok hal
m ozódjanak fel, viszont a nagy töme
gek  rendkívüli szegénységben  élnek-

A zo n b a n  a szegénység nem csak azok 
nak ügye. ak ik  benne szenvednek, 
hanem a közösségnek is. m ert a sze
génység g á tló ja  az em beriség haladá
sának. A  földbirtok-politika terén szük
séges volna arról gondoskodni, hogy 
az állam , a városok és községek fö ld 
birtokokat szerezhessenek. Tehát az 
eladásra kerülő nagybirtokoknak m eg
vásárlását ezek részére könnyebbé 
kellene tenni. A  földbirtokreform  he
lyes keresztü lvitele a szoc iá lis  életben 
nagy változásokat eredm ényezhet.

A  gazdasági rendszer tökéletesitésé- 
nek nélkülözhetetlen feltétele a szerve
zettség. Minden szervezkedés bizonyos 
kötöttséget jelent, am elynek azonban 
nem szabad odáig terjednie, hogy az 
egyeseknek kezdem ényezési képessé
gét és önállóságát korlátozza. A  gaz
dasági szervezeteknek kötelességük az 
erkölcsi törvényeket szcm előlt tartani, 
és a velük szemben á lló  érdekeket is 
figyelem ben részesiteni. H a  a fogyasz
tást helyesen m egszervezzük, a ga zd a 
sági életnek legszélesebb területeire 
tudunk befolyást gyakorolni. A  népet 
takarékosságra kell nevelni. M egfele lő  
h ite lszervezet segélyével a készpénzfi
zetés mellett va ló  vásárlás m eghono
sítása jó hatással kecsegtet. Helyes, 
ha a fogyasztók  á lland óan  ugyanazon  
kereskedőknél és term előknél vá sá ro l
nak. Jó áruszállítási szerződéseket kell 
kötni. Tájékoztatni kell a fogyasztót az 
áruk beszerzési és szá llítás i lehetősé
geiről. Ezek a szervezetek  tehát ne v é 
gezzék  a kereskedelem  funkcióját, ellen 
ben legyenek segítségükre a kereske
dőknek és term előknek abban, hogy 
szerepüket kifogástalanul végezhessék.

A  term elői szövetkezetekre is nagy 
szerep vár. Páris  Frigyes szerint az 
egész vonalon érdekszövetségeket kell 
létesiteni. Á lta lános elvü l á llítja  fel a 
szerző, hogy lehetőleg kis- és közép- 
gazdasági üzemek létesüljenek. A  nagy
üzemek csak azon  a területen in d o k o l
tak. ahol a közép- és k isüzem ek g a z 
daságosan nem tudnak term eln i. A  
szerző program m jához tartozik az is. 
hogy a városok és községek  áruháza
kat, közraktárakat és közm űhelyeket 
építsenek és azokat kereskedők és 
iparosok, termelők rendelkezésére bo 
csássák. Páris  Frigyes kulturprogramm- 
jának további pontjai a következők  : a 
népesedés könnyebbététele. a szabad
ság jogok biztosítása, a nem zetközi 
viszony javu lása, adóreform , lakáskér- 
dés, jótékonyság, nemzetközi kisegítő 
nyelv, stb.

Páris  Frigyes azza l fe je zi be tanul
mányát. hogy a szociá lis  kérdések 
rendezése uj társadalm i rendet fog  te
remteni a világon . A  szerzővel együtt 
mi is kívánjuk, hogy a jóakaratu em 
berek létesítsenek egy olyan  kulturkö- 
zösséget. am ely a tudomány eszköze i
vel és a vallási fe lfogás etikai alapján 
állva, a z  egész mai életet m egre for
málja. Egy ilyen elgondolásnak m eg
valósulása kétségkívül áldásosán be
folyásolná ez  em beriség sorsát.

Felhívjuk erre a találm ányra o lvasó
ink figyelmét, akik a m ei áldatlan v i
szonyok között is tudnak időt szentelni 
a magasabb nézőpontok és társadalmi 
ideálok tanulmányozására.

„A h o l le gn a gyob b  a v e 
s z é ly , ott le g k ö z e le b b  a
s e g é ly "  m ondja a példabeszéd. 
Vegyen állam i sorsjegyet és szerencsés 
esetben minden gondjától szabadul. 
Ha nem nyer. jótékonyságot gyakorol, 
mert az Á llam sorsjáték bevételét jóté
kony célra  fordítják. Sorsjegy árai : 
Egész ar. P  3.— . F é l: ar. P  1.50.

dAn adrianí Festék -, lekk - 
'  KáztartA iib eli c ik - 
i k ék  s zü k ség le té t

| Budapest. Vili.. Kisfaludy-*
•: 51—2—» .
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A z  élelmiszerkereskedök 
táviratilag üdvözölték 

Bornemisza Géza 
kereskedelmi minisztert

A Baross Szövetség fűszer
es csemegekereskedő szakosz
tálya vasárnapi ülésében Há
ny ay Lajos elnöklete alatt be- j 
hatóan foglalkozott a asárnapi ! 
munkaszünet üg\ével. A szak- i 
osztály örömmel állapította meg. | 
hogy a kereskedelmi miniszter 
tárcájának kö'tségvetésének po- : 
litikai kérdésként szerepeltette a 
vasárnapi munkaszünetet is és ! 
hogy a Ház bizottságában mon- j 
dott beszéde során magát ezen 
kérdés mellé leszögezte.

A miniszter a vasárnapi mun- i 
kaszünet feltétlen hívének val
lotta magát és nyilatkozata arra 
enged következtetni, hogyigyöke- 
res reformot kíván alkotni. Azok 
a tanácskozások, melyeket llov- 
szky János folytatott a minisz
terrel hivatalbalépése után, arra 
engednek következtetni, hogy a 
rendezés mindenképen hono
rálni fogja a kiskereskedelem 
kívánságait.

A  szakosztály ülésén Szeitz 
Elemér indítványa alapján Bor
nemisza Géza kereskedelmi mi
nisztert üdvözlő távirattal ke
reste fel. amelyben állásfogla
lásáért köszönetét mond s arra 
kéri. hogy ezt a kérést törvé
nyileg mielőbb rendeztesse.

Itt említjük meg. hogy a Va
sárnapi Munkaszüneti Liga leg
utóbbi határozatából kifolyólag 
Szövetségünk hatvan országgyű
lési képviselőhöz megkereséssel 
fordult és kérte, hogy a költség
vetési viia során sürgessék a 
vasárnapi munkaszünet megol
dását. A Liga egyéb szerveze
tei a maguk részéről további 
negyven képviselőt kértek fel 
hasonló állásfoglalásra. így te
hát a költségvetési vita folya
mán nem kevesebb, mint száz 
képviselő fogja a vasárnapi 
munkaszünet ügyét a Házban 
szolgálni. A Liga most hétfőre 
tervezett ülését a miniszter nyi
latkozatára való tekintettel nem 
tartotta meg ugyan, mindazon
által a tervbevett nagygyűlés 
előkészítése folyik.

A kérdés rendezése társadal
milag és politikailag is egyfor
mán érett stádiumban van s igy 
a kiskereskedelem várakozása 
mindenképen jogos, hogy a 
megoldás nem várat magára.

D rogisták
a háza lók  m árkacikk  áru

s ítása  ellen .
A Budapesti Drogisták Ipar- 

testülete taggyűlése foglalkozott 
a márkacikkek árvédelmét biz
tosítani hivatott rendeletterve
zettel. melynek kibocsájtását a 
márkacikkek árrontása és az el
harapódzott tisztességtelen ver
seny meggátlása céljából üdvös
nek és szükségesnek tartja- A 
taggyűlés a rendelettervezet 
részletes megvitatása alapján 
elhatározta, hogy a kiadandó 
rendeletben intézkedést kér arra. 
hogy se a gyárosok, se a nagy- 
kereskedők ne szolgálják ki a 
házalókat, kik a márkacikkek 
áron alul való árusításával a 
márkacikkek árvédelmét illuzó- 
riussá teszik.

Köblei* Andor nyilatkozata
K e r e s k e d ő i  h o z z á s z ó l á s  a z  i p a r t ö r v é n y  
4. é s  4 7. § - a i n a k  m ó d o s ít á s á h o z

Azt hiszem, nincsen tisztes
séges kereskedő, legyen az Ba- 
ross-tag vagy sem, aki nem is
merné el jogosnak iparostestvé
reink kívánságát a kontárság 
visszaszorítására vonatkozólag 
és épen ezért ne üdvözölné 
örömmel a reformkormány tettre- 
készségének megnyilvánulását. 
Ezen a téren nincs is vélemény- 
különbség a tényleges kisipar 
és a tisztességes kereskedelem 
közt. de nem is lehet, mert 
mindkettő egyformán sínyli a 
kontár, legyen az kontárkeres
kedő, vagy kontáriparos, rom
boló munkáját. A  baj ott van 
azonban, hogy a jóindulatú és 
segitőkezet nyújtó minisztert 
nem informálták helyesen, mert

Tényleges segítséget adjanak 
a kisiparnak

Meggyőződésem, hogy — bár 
a jelenlegi rendelettervezet az 
életben homlokegyenest ellen
kező eredményre vezetne — a 
Miniszter Ur intenciója csak egy 
lehetett : A tényleges kisipar
megsegélyezése. Már pedig, ha 
ez volt a cél- miért segít meg a 
rendelet néhány már nem is 
kisiparost és tesz tönkre nagy
tömegű tényleges kisiparost és 
kis- és középkereskedőt. Azt 
hiszem azért, mert akik ezen 
rendelettervezet szövegezését 
sugalmazták, nem a tényleges 
kisipar érdekeit óhajtották tá
mogatni, hanem saját érdekei
ket. vagy a legjobb esetben rö
vidlátók és nem tudják a jelen
legi szövegezés által előidézen
dő gazdasági folyamatot elkép
zelni.

Hát nem kizárólag a nagytő
két. a Ruházati Központot és a 
már jelenleg nagyobb anyagiak
kal rendelkező vállalatokat vé- 
di-e meg a társulási tilalom (mert 
ez a valóságban másnak nem 
nevezhető). Mert, kedves Iparos 
Testvér, Te aki ipari szaktudá
soddal, szorgalmaddal, sok-sok 
verejtékes munkában eltöltött év 
után végre önálló lettél, de se
hogyan sem tudsz a nagytőke, 
a kartellek, stb. stb. mindent 
lehengerelni akaró konkuren
ciájával tőke nélkül, valamint

Továbbra is a kisiparral akar dolgozni 
a kereskedelem

A 47. §-ra csak egy példát 
mondok : Cégemnél évente több 
száz sportruhát adunk el. ame
lyeknek több mint 70°/®-át ké
pesített önálló kisiparos készíti 
részünkre és mivel jó munkát 
kívánunk, jó áron. Csak 3 0 az,
amita nagykonfekciótól veszünk. 
A  V0°/« nagyrésze éppen azért 
készül a kisiparnál, mert az ál 
tálunk beszerzett speciális anya
got a mindenkori speciális kivá
nalmaknak megfelelően dolgoz
tatjuk fel. Mármost, ha a jövő
ben csak kész árut tarthatunk 
raktáron, természetes, hogy azt 
a nagvtőkével és hitellel ren
delkező nagyiparostól fogjuk be
szerezni, mert ha úgyis csak 
készárut árusíthatunk, azt ol
csóbban és előnyösebb feltéte-

ha a kérdést úgy oldaná meg, 
ahogy a tervezet kívánja, úgy 
tönkretenné a tisztességes ke
reskedelmet anélkül, hogy a 
tényleges kisiparoson segített 
volna, sőt azokat egyszerűen 
kiközösitette az önálló iparosek 
soraiból egyszer és mindenkorra.

Ezen rendelettervezet talán 
segít néhány a város belterüle
tén nyílt uccai helyiséggel biró, 
tulajdonképen már kisiparosnak 

j nem is nevezhető iparos-keres
kedőnek azzal, hogy a keres
kedőket megfosztja a rendelések 
átvételi jogától, de ezzel együtt 
megfosztja a kisiparosok nagy
tömegét azon munkától, ame
lyet eddig a kereskedő utján 

! kapott.

az önállósággal járó reklám, 
levelezés, könyvelés, adóvallo
más, leltár, mérlegkészítés stb. 
feladataival segítőtárs nélkül 
megküzdeni, nem segíthetsz ma
gadon, mert vezéreid kitalálták 
a 4. §. módosítását állítólag a 
Te érdekedben, ténylegesen 
azonban a Te elpusztításodra. 
Mert vájjon kiben találj ipari 
szaktudásod mellett támaszra, 
ha nem az olyan társban, aki
nek tőkéje van. de nincs ipari 
képesítése. Mert még csak el 
sem gondolható, hogy veled, Te 
nagyszerű szaktudású iparos, a 
valamelyik tőkével is rendelke
ző iparos kollégád, talán épen 
az ipartestületi elnök ur, fog 
társulni- Nem, ebben ne áltasd 
magad, hanem nyugodj bele, 
hogy mivel kölcsönt a bankok 
nem adnak, hitelt a kartellbe 
tömörült gyárak nem nyújtanak, 
a rendelettervezet alapján örök
re maradhatsz szerény, nyomo
rúságos viszonyaid között, mert 
ma mint kezdő ember sohasem 
fogsz tudni annyit gyűjteni azon 
az utón. amelyen elődeid a 
nagyipar és tömeggyártás előtt 
gyűjteni tudtak, hogy saját pén
zedből fejlődhess. Ma ahoz, 
hogy valamit is elkezdjél, tőke 
kell és ezt csak társulással sze
rezheted meg.

lek mellett tudja szállítani, mint 
a kisipar, sőt a munka minő
sége sem lesz lényegesen rosz- 
szabb, mert éppen Te leszel, 
Iparos Testvér, az, aki munka
hiány folytán kényszerítve leszel 
most már nem mini önálló mes
ter, hanem mint bedolgozó szál
lítani annak, akitől mi megvesz- 
szük azt az árut, amit eddig 
nálad készítettünk el egyenként 
és részben mérték után.

De mi történik még a rende
let következtében ? Ha a keres
kedelem csak kész árut adhat 
el tüzzel-vessal, reklámmal és 
hitellel, olcsó áron és részletre, 
minden vevőt kész ruha, cipő, 
stb. hordására fog rábeszélni. 
Az eredmény. Iparos Testvér, 
nem az lesz, hogy Neked több

lesz a munkád, hanem egészen 
rövid időn belül csak igazán 
néhány kiváltságos ember fog 
mérték után dolgozni (ezek pe
dig nem a Te vevőid, hanem 
néhány kiváltságos nagy szabó
mesteréi) és mindenki más csak 
kész ruhát és cipőt fog viselni. 
Testvér, nyisd ki a szemed, 
nézd meg Németországot, ahol 
ez épen a közelmúltban játszó
dott igy le.

Mi történjék tehát ? Maradjon 
meg a jelenlegi ipartörvény, 
mely szerint minden képesítés
hez kötött ipari munkát a ke
reskedő (és erre köteleztessék 
a magános is) csak iparenge
déllyel biró, képesített önálló 
iparosnak adhat ki, aki ezt meg
szegi (tessék komolyan ellen
őrizni) két alkalommal pénzbír
sággal, a harmadik alkalommal 
iparengedélyének (kereskedői 
iparengedélyének) megvonásá
val büntettessék és 5— 10 évig 
ne kaphasson uj iparengedélyt.

Hogy pedig a kiuzsorázás is 
megszűnjön, állapíttassák meg 
minden kisipari cikknek a mini
mális ára, vagy elkészítési dija 
és aki annál olcsóbban ad ki 
m egrendelést, büntettessék 
ugyanígy.

Ez az a mód. Iparos Testvér, 
amiben minden becsületes ke
reskedő támogatni fog és ez a 
lehetősége annak, hogy kéz a 
kézben kiirtsuk a kontárokat, 
akik nekünk ép úgy rontanak, 
mint nektek.

Nem éri sérelem a kisipart, 
ha a kereskedő megveszi a 
mértéket (mérték vételért még 
nem fizettek senkinek sem, sőt 
az talán még nem is ipari tevé
kenység) és a munkát átadja 
az önálló képesített iparosnak. 
Tessék tehát erről gondoskodni 
és mi támogatni fogunk minden 
ilyen törekvést, amely az igazi 
kontárt kiüldözi, nem tagadjuk je
lenleg ténylegmeglevőfészkeiből

M e g je g y z é s  :  K öh le r A n d or ur h ozzászó lása  
nem  érinti a  szöve tség i közgyű lés i határozatot.

A  szerk.

64. M AGYAR KIRÁLYI 
Á L L A M I SO RSJÁTÉK

Főnyeremény : 4 0 .0 0 0  ar. P
17.000 nyeremény, 250.000 

ar. P  érlékben.
Nyeremények :

20.000 ar. P
10.000 ar. P 
2-szer 5.000 ar. P 
4-szer 2.500 ar. P 
6-szor 2.000 ar. P 

10-szer 1.000 ar. P
és még számos nagyobb és kisebb 
nyeremény, melyek mind készpénz

ben fizettetnek ki.

Húzás : junius hó 12-én.
SORSJEGY Á R A K :

E g é s z  a r .  P  3 .— F é l  a r .  P  1 .5 0
Kapható minden sorsjegy és főáru- 
sitónál, valamint az összes dohány
tőzsdékben. Postai rendeléseket a 
pénz előzetes beküldése után azon
nal teljesít a Székesfővárosi M Kir. 
Pénzügyigazgatóság Budapest, V.. 
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A  cukordetailárak
és a vidéki
füszerkereskedők

A cukornak egységes áron 
való árusításának bevezetése 
nemcsak a főváros és vidéke 
kereskedelmének, de a vidéki 
kereskedelemnek is általános 
tetszésével találkozott, mely in
tézkedéssel megszűntnek vehető 
a sok helyen már tisztességtelen 
határokat öltött árrombolás.

Általános felzúdulást idézett 
azonban elő a vidéki füszerke- 
reskedői társadalom körében az 
az elfogadhatatlan és diktatúra 
izü intézkedés, mely szerint azt 
hozták hírül a fővárosi lapok, 
hogy a cukornak detailárusitá- 
sából a kereskedőknek csak 
maximum 3°/* bruttó haszon
kulcs alkalmazásával adnak jo
got. ellenesetben az árusítási 
jogot megvonják.

Amig a fővárosi szaklapok 
arról számolnak be, hogy Buda
pest és környékének kereskedői 
a megállapított bruttó 2^-—3°/«-os 
haszonkulcs melletti detailárak- 
kal is átmenetileg meg van elé
gedve, csak azzal tudja a vidéki 
kereskedői társadalom megérte
ni. hogy az adózás terén is eny
hébb elbánásban részesülnek a 
fővárosiak, mint a vidékiek.

Az egységáron való árusítás 
több olyan vidéki helyen eddig 
is megvolt, ahol a kereskedői 
szolidaritást megteremtették, a 
többek közül Szombathely és 
vidékén is. A detailárak Szom
bathely és vidékén az elképzel
hető legminimálisabb bruttó 6 
százalék haszon kulccsal voltak 
alkalmazva, eddig és jelenleg 
is csak a valóságnak megfele
lően azzal az összeggel lettek 
mérsékelve a detailárak, ameny- 
nyivel a cukor tényleg olcsóbb 
lett és igy a kristálycukor 1.32 
P a kocka és lisztcukor pedig 
P 1.38 fillérért lesz árusítva, 
vagyis bruttó 6°/o haszonkulcs 
alkalmazásával.

Tekintettel arra. hogy több 
vidéki helyen is ilyen, sőt 
8—10*/» bruttó haszonkulcs mel
lett lesz a cukor kicsinyben 
árusítva, mert inkább a 10°/o-os. 
mint a 6%-os felel meg a tisz
tességes kereskedői árnak, fu- 
szerszakosztályunk még az újon
nan jelzett árak életbelépése 
előtt hozott határozata alapján 
tiltakozott az elfogadhatatlan
haszonnélküli ármegállapítás el
len és körlevélben hívta fel az 
országos érdekképviseletek, va
lamint az ország jelentősebb 
vidéki érdekképviseleteinek fi
gyelmét arra, hogy a kereske
delem és az államháztartás ér
dekeinek megóvása céljából az 
illetékeseknél sürgős intézkedést 
nyerjünk oly értelemben, hogy 
rendeletileg biztosiltassék a leg
minimálisabb 8°/o bruttó vagy 
maximális 10®/« bruttó haszon
kulcs alkalmazása a cukoráru- 
sitásnál.

Közismert dolog, hogy az or
szágban Szombathely áll máso
dik helyen, ahol a Hangya és 
K öztisztv ise lők  Szövetkezetei 
legnagyobb százalékban foglal
nak helyet a magánkereskede
lem rovására és mégis a szö
vetkezetek is ezeket a cukor
arakat tartják csak elfogadható
nak, dacára, hogy a magánke
reskedelemmel sz mben a szö
vetkezetek még azzal az előny
nyel is rendelkeznek, hogy ők

! a vagónbeszerzésnél is egyedül 
! állnak, mert, sajnos, a legjobb 
; forgalmú magáncégek is csak a 

bizományosoktól kénytelenek 
kisebb tételekben a cukrot be
szerezni. Ha tehát alapul vesz- 
szük. hogy a mai cukorárak 
mellett egy kg cukornál 50 fill. 
a kincstári részesedés, P 0.75 a 
fázisadó, P 0.03 a répaalapdij 
és 6°/o a kereseti adónál Szom
bathelyen alkalmazott adókulcs, 
nem lehet közömbös a legille
tékesebb hatóság előtt sem a 
kereskedelemnek az a jogos ké
rése, hogy a detailárak megál
lapítása a vidéki érdekképvise
leteknek, mint szakközegeknek 
bev'onásával a fentjelzett 6°̂ > 
legminimálisabb kulcsával álla
píttassanak meg. Csak egy. a 
detailkereskereskedelmet is érin
tő megoldás volna az összes 
érdekelteket egyformán kielégítő 
igy ez afogyasztók érdeke ésa kik 
a mai helyzetet nem értik. Maga 
a fogyasztóközönség szinte hi
hetetlennek tartja, hogy akkor, 
amikor a kereskedőnek a cuk
rot előre készpénzzel kell kifi
zetni, hogy képes hitelre olyan

árban forgalombahozni. ha 
azon még 10% bruttó hasznot 
sem tud elérni.

Nem volna teljes megoldás a 
cukorkérdésben az sem- hogy 
a fővárosban és a vidéken is 
más egységárak lennenek. mert 
végeredményt a cukorban is az 
a helyzet állna elő. hogy ez is 
a vidéki kereskedelem rovására 
lenne kihatással.

Kereskedők ! Érdekképvisele
teink vezetői ! Reformok idejét 
éljük, tehát olyan reformokat kell 
alkotnunk, melyek mindenki 
érdekeit s az államháztartás ér
dekeit is legjobban szolgálják.

Az érdekképviseleti rendszer 
előtt állunk, nem szabad elő
fordulni mármost, hogy káros- 
hatású intézkedések valósulja
nak meg, mert rendezett anyagi 
viszonyok közötti államháztar
tást csak úgy tudunk biztosítani, 
ami a legfőbb óhajunk, ha élni 
és fizetni tudó egészséges ma
gánkereskedelmet tudunk terem
teni országunkban.

Szombathely. Piros Sándor

D r o g i s t á k

a  s z a k m a v é d e le m é r t
A Budapesti Drogisták Iparlestülete 

j egy év 'ized  óta emberfeletti küzdelmet 
[ folytat azért, hogy a drogisták az 
| 1922 : XII. t. c. 14. §-ában meghatáro- 
l zott üzletkörnek megfelelően gyógy- 
| szerfélékkel és mérgekkel keresked- 
j hessenek és azokat a vegyileg egysé- 
j  ges összetételű gyógyszerféléket, melye- 
I két a vegyészeti gyárak eredeti csoma- 
; golásban hoznak forgalomba és a gyógy- 
j szertárak is orvosi vény nélkül szolgál- 
1 tátják ki a közönségnek, a drogériatu- 
; lajdonosok is kiszolgáltathassák.

Elöljáróban lerögzítjük, hogy a drog- 
! isták k izárólag oly szerek árusítására 
i kérnek jogosultságot, melyeket évtize- 
i dek óta házi gyógyitószerekként hasz- 
| nál a közönség és nem igényelnek jo- 
j gosultságot recep;köteles. gyógyászati 

célt szo lgá ló  gyógyszerek árusítására. 
i melyeknek kiszolgáltatására kizárólag 
I gyógyszertári jogosítvány birtokában 
I lévő okleveles gyógyszerészek jogo- 
i sultak. A  drogisták ezen kérésének 
: teljesítését a gyógyszerésztestületek 

látható és láthatatlan fegyverekkel 
megakadályozni, a drogisték életlehe
tőségét megnehezíteni, a házi gyógyító- 
szerek árusításának megengedését e l
gáncsolni törekszenek. A zok  a fegyve
rek. amelyeket a gyógyszerésztestületek 
a drogisták ellen használnak, egy a 
maga nemében szokatlanul nagymérvű 
testvérharc képét tükrözteti vissza, 
mert szem eiéi téveszti, hogy országos 
viszonylatban a  drogériatulajdonosok  
55°/0-a gyógyszertári jogosítványhoz  
ju tn i nem tudott okleveles gyógysze
rész, kik azzal, hogy a gyógyszer fél ék
kel és mérgekkel va ló  kereskedést, 
vagyis drogériaüzletet nyitottak, a gyógy
szerészi pályát súlyos tehertételtől men
tesítették. V ilágos, hogy az okleveles 
gyógyszerészek jelentős része azért vá 
lasztja a drogista pályát, mert ezeknek 
iparengedélyeik évtizedek óta gyógy- 
szerfélékkel és mérgekkel va ló  keres
kedésre szólnak.

Ezek a gyógyszerészek diplomáik, a 
drogisták pedig szakiskolai képzettsé
gük és képesítettségük alapján küzde
nek ‘és harcolnak azért, hogy az ipar
törvényben körülírt üzletkörnek megfe
lelően cso nagoltan forgalomba kerülő

házi gyógyitószereket árusíthassanak 
Felemlitendőnek tartjuk, hogy nincs a 
magyar judikaturában példa arra. hogy 
egy szakmát úgy üldözni és művelőit 
anyagilag tönkretenni lehessen, mint a 
drogistaszakmát. Mig az ipartörvény 
világosan kimondja, hogy a drogéria- 
ipar gyógyszerfélékkel és mérgekkel 
va ló  kereskedés, amennyiben ezeket a 
cikkeket közvetlenül a fogyasztóközön
ség részére szolgáltatják ki. a helyzet 
az, hogy sem ez  a törvény, sem annak 
végrehajtási utasítása nem sorolta fel 
taxatíve azokat a gyógyszerféléket 
amelyeket a drogisták árusítani jogo 
sultak.

így állott elő az a helyzet, hogy a 
gyógyszerésztestületek a közegészség
ügyről szóló 59 év  előtti. 1876. évi 
XIV. t. c.. valamint a gyógyszerfélékkel 
és mérgekkel való kereskedést szabá
lyozó 41 év előtti 111.005/1894. B M- 
számu rendelet alapján tisztességtelen 
versenypereket indítanak oly drogisták 
ellen, kik az ipartörvényben foglalt üz
letköri meghatározásnak megfelelően 
házi gyógyilószerekként használt sze
reket árusítanak.

Kézenfekvő, hogy azok a szem pon
tok. amelyek az 59 és a 41 évvel ez
előtti törvény és rendelet megalkotásá
nál irányadók voltak, ma tekintetbe 
nem jöhetnek, mert a gyógyszervegyé
szeti ipar hatalmas mérvbeni fejlődése, 
a drogériaüzletek országszerte történt 
térhódítása egész Európában uj hely
zetet teremtett. Ennek a fejlődés ter
mészetszerű folyamányaként előállott 
helyzetnek következménye, hogy a 
drogisták nemcsak Angliában és Fran
ciaországban. hanem Svájcban és H ol
landiában is kereskedelmi cikként sza
badon árusíthatják a vegyészeti gyá
rak által eredeti gyári csomagolásban 
forgalombahozott házi gyógyitósze
reket.

Ezeknek, e lap hasábjain többször 
hangoztatott kérdéseknek felszinreho- 
zatalát az teszi aktuálissá, hogy a ke
reskedelemügyi minisztériumban befe
jezés előtt áll a gyógyszerfélékkel és 
mérgekkel való kereskedést szabályoz
ni hivatott rendelet, mely kiszivárgott 
hírek szerint nem vette tekintetbe a

drogisták követelm ényeit, nem hono
rálta a házi gyógyilószerekként hasz
nált cikkek árusításának m egengedé
sére vonatkozó szakmai kívánságokat, 
hanem azokat a szempontokat méltatta 
figyelemre, am elyek a gyógyszerfártu- 
lajdonosok gyógyszerárusitási monopó
liumát vannak h ivatva biztosítani. Ez- 
ellen a m onopólium  ellen fel fogjuk  
sorakoztatn i k ifogásainkat és az eu ró 
pa i országokban hatályban lévő tö r
vények és rendeletek ismertetésével 
e lö lrő l kezdjük a drog  ista szakm avé- 
delem elérésére irányu ló harcunkat és 
követelményeink jo g o s  voltának tuda
tában fokozottabb m érvbeni aktivitás
sal fogunk harco ln i azért, hogy a házi 
gyógyitószerekként használt cikkek 
árusítása a drogistáknak törvényesen 
biztosiltassék.

M o ln á r  F e r e n c
drogista.

Látogatás
a Porce llán -, K őed én y - és  
K á lyhagyár r. ft. bővített 

gyá rte lep én

A Porcellán-. Kőedény- és 
Kályhogyár r. t. meghívása 
alapján Szövetségünk üveg- és 
porceliánkereskedő szakosztá
lya országos elnökünk vezetése 
mellett hétfőn délelőtt tanulmá
nyi kirándulást tett a gyár kibő
vített kispesti gyártelepén.

A küldöttségben résztvettek : 
Sziltner Ferenc, Bárdos Félto
ronyi Olivér. Eleöd Györgyi, 
Ilovszky Ilonka, Mierieka Ágos
ton. Bukóvá Lajos, Kirchkopf 
Gyula. Csehacsek Vilmos. Bielek 
Károly, Wiegand Rezső, W ie- 
gend Rezsőné. a Glatz András 
cég részéről özv. Lochmayer 
Györgyné, özv. Zimmerer Ru- 
dolfné és többen mások.

A küldöttséget Gáldi Marcel 
vezérigazgató üdvözölte. aki 
örömének adott kifejezést afelett, 
hogy a kereskedő társaságot 
Ilovszky János vezeti. Elnökünk 
az üdvözlésre hosszabb beszéd
ben válaszolt, amelynek mottója 
a Baross Szövetség jelmondata 
volt: ..Szeressük, keressük és 
vásároljuk a magyar árut !“

A  társaság Gáldi vezérigaz
gató kalauzolása mellett meg
tekintette a modern telepet, 
mely különösen az utóbbi évek 
során hatalmas fejlődést mutat
hat fel. A  gyár termékeit főleg 
a külföldön nagyon értékelik s 
exportja, dacára a nehéz viszo
nyoknak folyton bővül.

A  kispesti Porcellán-gyár a 
magyar iparnak egyik remek 
vállalkozása, mely hatalmas 
lendület előtt áll. Á kereskedők 
nagy elismeréssel szóltak az uj 
gyártási eljárásokról és a válla
lat kimagasló minőségű termé
keiről. Meggyőződéssé vált, 
hogy a kispesti Porcellán-gyá- 
rat a magyar kereskedő a maga 
propaganda erejével lelkesen 
és nyugodtan támogathatja.

K is  p én zze l soka t nyerhet.
3.— pengőért 40 000 pengőt 
nyerhet, ha résztvesz a 64-ik 
jótékonycélu államsorsjóték hú
zásán- A sorsjegyek kaphatók 
m i n d e n  dohánytőzsdében, a 
pénz előzetes beküldése ellené
ben a Székesfővárosi M. Kir. 
Pénzügyigazgatóságtól Bpest. V. 
Szalay-utca 10., továbbá az 
összes osztálysorsjegy főárusi- 
tóknál és bankokban.
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Az áruházi verseny
s z a b á l y o z á s a  e l ő k é s z í t é s  a l a t t  á l l
A detailkereskedelem egyik 

legégetőbb problémája az áru
házi versei y megrendszabályo- 
zása, mely kérdés közvetlenül 
az országgyűlési választások 
előtt már a teljes döntés stádiu
mában volt. A politikai élet 
zajlása egy időre elvonta ettől 
is a figyelmet. Azonban ez egy
általában nem jelenti azt, mintha 
az áruházi kérdés közkívánat 
szerinti rendezése holtpontra ju
tott volna.

Ellenkezőleg éppen annak az 
érdekképviseletközi ankétnak 
anyaga alapján mely a válasz
tások előestéjén lefolyt, a keres
kedelmi minisztériumban elő
készítik a megfelelő javaslatot, 
mely a sérelmeket orvosolni van 
hivatva.

Úgy halljuk, hogy időközben 
hivatalos helyről is vizsgálat in
dult az áruházak ellen hangoz
tatott panaszok helytállóságának 
ellenőrzésére s az eredmény 
mindenben igazolta a detailke
reskedelem panaszát- Az áru
házak kibontakoztak, mint az 
egyéni kereskedelem legfőbb 
akadályozói. Nem változtatott 
a helyzet valódi felismerésén az 
sem. hogy az áruházak az 
utóbbi két hónap alatt erőtelje
sen taktikát változtattak, mert 
ma már nem annyira az élelmi
szerek olcsó beszerzésének pro
pagálását folytatják, hanem 
különböző iparcikkekét.

Az áruházak rájöttek arra. 
hogy múltbeli eljárásuk túlontúl 

j átlátszóvá tette vevőszerzési 
' reklámjukat, amikor az élelmi

szerosztályokat állították be erre 
a célra. Természetes, hogy az 
élelmiszerosztályok azóta is 
megmaradtak s ugyanolyan ki
használás alatt állnak, mint ed 
dig, csak éppen a reklám éle 
nem ezekre irányul. Az áruhá
zak uj taktikája az, hogy a ki- 
árusitási vásárok cégére alatt 
ipari slágercikkeket tolnak elő
térbe s a közönséget ezzel 
csalogatják. De vannak az áru
házak szempontjából elvont cél
kitűzések is. amelyeken a belső 
vándorforgalom emelése, aweek- 
endezés reklamirozása. sőt a

honi nyaralás gendolata. Ezek 
a munkálatok mind nagy tőkére 
támaszkodva a tömeges reklám 
eszközeivel csábítják a vevőt.

Illetékes helyen az áruházak 
régi taktikájának megváltozta
tása éppen ellenkező eredményt 
érlelt. Egyszerű meggyőzést je
lentettek ezek abba az irányba, 
hogy a detailkereskedelem pa
nasza súlyosan igaz volt, ami
kor rámutatott arra a hadjárat
ra, melyet az áruházak a detail
kereskedelem ellen folytatnak. 
Ha taktikájuk valóban üzletileg 
oly ártatlan lett volna, mint 
ahogy azt bemutatni igyekeztek, 
akkor az általános felzúdulás 
hatása alatt ezt nem csökken
tették volna.

Ma már mérvadó helyen tel
jesen tisztában vannak azzal, 
hogy nemcsak az olcsó élelmi- 
szerárusitással, hanem minden 
más cikknek tömeges kidobásá
val ugyanazt akarják elérni s 
igy ma már a kérdés nem is 
mozog abban a mederben, hogy 
az áruházakat csak az élelmi
szerkereskedés tekintetében kell 
fékezni. hanem ez kiszélesült és 
generálisan minden üzletága
zatra nézve készítenek elő ren
dezést.

Bornemisza Géza kereskedel
mi miniszter utasítására ilyen 
irányban halad a munka. Be
avatott hely szerint az áruházak 
megfékezésére alkalmas jogsza
bályok már szeptember hónap
ban érvénybe lépnek, úgyhogy 
az őszi szezont a detailkeres- 
kedelem már megvívhatja az 
áruházi gőzhenger fullasztó nyo
mása nélkül.

Ez a javaslata a miniszternek 
logikus összefüggésben áll re
formpolitikai törekvéseivel, me
lyek a kisegzisztenciák meg
erősítésére törekszenek. A  detail
kereskedelem vár, bár igen ne
hezére esik ez a várakozás, 
hiszen minden nap jobban és 
jobban érzi az áruházi nagytőke 
nyomását. A detailkereskedelem 
abban a meggyőződésben van, 
hogy az áruházi kérdés teljes 
és mindenképen kielégítő meg
oldást fog nyerni.

H IR D E T M É N Y E K

H ir  ele.
C sorba  M ik lós c ip é s z ip a -  

to s  ta g sá g i tö r lé s é t kérte.
A fővárosi v á l a s z t á s i  küz
delemben számos iparos vesz 
részt, akár mint törvényhatósági 
bizottsági jelölt, akár pedig mint 
kerületi választmányi tagjelölt. A 
Baross Szövetség a maga kebe
lében politikával sohasem foglal
kozott s nem kutatja tagjainak 
politikai pártállását. Bizonysága 
ennek az, hogy az elmúlt fővá
rosi törvényhatóságban is a leg
különbözőbb pártokban foglaltak 
tagjaink helyet. Csak egyetlen ki
vételt tesznek etekintetben az alap
szabályok. Megkövetelik, hogy a 
tag feltétlenül a polgári gondolat 
védelmezője legyen Igy eddig még 
sohasem fordulhatott elő, hogy 
szövetségi tag szociáldemokrata 
párttag is lett volna A mostani 
küzdelem során általános felzúdu
lást váltott ki, hogy Csorba Mik
lós cipésziparos a IV. kerületben 
a szociáldemokrata listán mint 
kerületi választmányi tag jelöltette 
magát. .Minthogy ez a magatartás 
élesen beleütközik az alapszabá 
lyokba. a szakosztály kedd esti 
ülésén Csorba Miklós levonta el
járásának következményeit és az 
e_:ész szakosztály megnyugvására 
szövetségi tagságának törlésére 
terjesztett elő kérelmet A törlés 
megtörtént.

Gacsk-? Feren c  á llapota .
Hirt adtunk arról, a csaknem vég
zetes kimenetelű villamosbaleset
ről. mely Gacska Ferenc szoba
festő és mázolómestert érte. 
Gacska Ferencet lakásán ápolják 
s állapotában napról napra örven
detes javulás állott be, úgy hogy 
remélhetőleg rövidesen ismét ak
tív működést fejthet ki.

Uj nagy an go l-m agyar 
szó tá r  k észü l. Olvasóink b izo 
nyára örömmel veszik tudomásul, hogy 
R lanur  Im re bud-tpesti kir törvény- 
széki hites angol tolm ács évek  óta 
tartó szakadatlan munka után a közel
jövőben  ki fogja adni angol-m agyar 
és m ;gyar angol szótárát. A  két rész 
együtt körülbelül 1400 oldalra fog ter
jedni. M inthogy jó  angol-m agyar szó
tár eddig oincsen. a könyv nagy hiányt 
fog pótolni. A k ik  olvasóink közül a 
do log iránt érdeklődnek, levelezőlapon  
forduljanak a szerzőhöz. VI .. Erzsé- 
bet-körut 19.

Ünnep a szab óm es te rek  
Szeretet-O tthonában- A bu
dapesti szabóipartestület soroksári 
Szeretet-Otthonában május 2b-án 
d e. 10 órakor emléktáblát fog
nak leleplezni. Ez alkalommal a 
szakma nagyszámú tábora jelen 
lesz. A Szövetség szakosztálya 
nagy küldöttséggel képviselteti 
magát Az ünnep keretében fog
ják átadni Németh Gyula ipartes
tületi elnöknek és Kövér József 
ipartestületi alelnöknek a minisz
teri elismerésről szóló diszokmá- 
nyokat

A d ó ü g y e k b e n
ne saját feje szerint 
járjon el. Keresse fel 
adóügyi útmutató 

irodánkat.

H ird e tte * a B a re s s -S á w b é s  M d k M l

K e 35215/2'1935. A  budapesti kir. j
törvényszék közhírré teszi, hogy A dler 
Lász ló  budapesti (IX., Erkel-utca 8 ) 
sz. bejegyzett paprikanagykereskedőre 
nézve a csődönkivüli kényszeregyez
ségi eljárást megindította. Vagyon fel
ügyelő ár. H ajós Im re  budapesti (VI.. 
Teréz-körut 34.) ügyvéd. Bírósági jogi 
megbízott ár. Rendi Sándor budapesti 
(VI.. Teréz-körut 6. szám) ügyvéd. 
A  hitelezőknek követeléseiket 1935. 
évi május hó 27. napjáig Írásban be 
kell jelenteniök az Országos Hitelvédő 
Egylet központjánál (V. Alkotmány-u. 8.) 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket, hogy a netán létrejött magán
egyezség elleni észrevételeiket az egyez
ségnek a Budapesti' Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt Írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja 1935. évi május 
hó 4. napja. A z  egyezségi eljárás 
megindításának joghatálya 1935. évi 
május hó 7. napján áll be.

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

Ke 35246/2/1935. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy Neu
m ann M ik lós  budapesti (V I1.. Rákóczi
ul 64.) be nem jegyzett kötött-, szö
vött-. férfi és női divatáru kereskedőre 
nézve a csődönkivüli kényszeregyezsé
gi eljárást megnditolta. Vagyonfelügye
lő dr. D óczi Sámuel budapesti (VII.. 
Rákóczi-ut 10. sz.) ügyvéd. Bírósági 
jogi megbízott dr. Ródé M iklós 
budapesti (II., Törekvés-ut 18. szám) 
ügyvéd, A  hitelezőknek követeléseiket 
1935. év i május hó 28. napjáig Írásban 
bekell jelenteniök az Országos Hitelvédő 
Egylet központjánál Budapest. (V. kér., 
Alkotmány-utca 8. szám) és felhívja 
a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a 
netán létrejött magánegyezség 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. évi májuss hó 4.
A z  egyezségi eljárás megindításának
joghatálya 1935. évi május hó 8.

napján áll be.

Budapest. 1935. évi május 8-án.
Dr. Kunsl Győző  s. k. kir. törv. biró 

Ke 34462/3/1935. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy az Ta la j
művelő r. t. budapesti (V.. Gróf V i
gyázó Ferenc-utca 8.) bejegyzett cégre 
nézve a csődönkivüli kényszeregyez
ségi eljárást megindította. Vagyon fel
ügyelő dr. Egerer Gedeon budapesti 
(V., V ilm os császár-ut 21.) ügyvéd. 
Bírósági jogi megbízott dr. Schmied  
Sándor budapesti (V .. Visegrádi-utca 
9.) ügyvéd. A  hitelezőknek követelései 
két 1935. év i junius hó 2. 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 egy es
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék, be. A z  egyességi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 1935. április hó 
15. napja. A z  egyezségi eljárás meg
indításának joghatálya 1935 május 13. 
napján áll be.

Budapest, 1935 május hó 13-án.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. biró

MegWvó
a B A R O S S  H Á Z  R . T .  1935. május 
hó 27-én, hétfőn este fél 7 órakor 
a Baross Szövetség helyiségében 

(IV., Bástya-utca 5.) tartandó

rendes évi közgyűlésére,
melyre a t. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak.
A z  alapszabályok 6. § . 2. bekez
dése értelmében minden egyes rész
vény egy szavazatra jogosít. Szava
zati jog csak akkor gyakorolható, 
ha a részvények 1935. év i május hó 
24-én déli 12 óráig a Baross Szö
vetség kereskedő, iparos- és rokon
szakmák országos .egyesülete (Bu
dapest. IV.. Bástya-utca 5.) pénztá

ránál letétbe helyeztetnek. 
Amennyiben a közgyűlés a m egje
lentek számára va ló  tekintettel ha
tározatképtelennek bizonyulna, tisz
telettel meghívjuk a t. részvényese
ket 1935. évi junius hó 14-én este 
fél 7 órakor a fent megjelölt helyen 
és tárgysorozattal tartandó újabb 

közgyűlésre.

T Á R G Y S O R O Z A T .-

1. A z  igazgatóság jelentése.
2. A  felügyelő-bizottság jelentése.
3. A z  igazgatóságnak és felügyelő

bizottságnak adandó felment
vény feletti határozathozatal.

4. Igazgatóság választása.
5. Felügyelő-bizottság választása.

M ÉRLEG: V a gy on : 1. Pénzkész
let P 4.07, 2. Ingatlan P  108,518.91. 
3. Adósok P 12.976.90. 4. 1934. évi 
veszteség P 334.16. Összesen : pengő 
121,834.04.

Teh er: 1. Részvénytőke P 100,000. 
2. Hitelezők P 19,656.— , 3. Átm e
neti passzívák P 2,178.04. Összesen : 
P 121.834.04.

ERED M ÉNYKIM UTATÁS • Vesz
teség : 1. Kamatok P 1,396.24, 2. 
Költségek P  1,158.09, 3. Adók- és 
illetékek P 4,191.60. Összesen : P 
6.745.93.

Nyereség: 1. Á lhozat az 1933. év 
ről P  749.12, 2. H ázbérjövedelem  P 
5,662.65. 3. 1934. év i veszteség P 
334.16. ö sszesen : P  6,745.93.

A Z  IG AZG ATÓ SÁ G .
Megvizsgálta és rendben találta.

A  FE LÜG YELŐ -B IZO TTSÁG
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A  Baross S zöve tség  férfi- é s  n ő i -  
szabóipari szakosztá lyának ü lése

terjesztett a miniszterA Szövetség férfi- és női szabó
ipari szakosztálya hétfőn este 
Vucsenik István elnöklete alatt 
tartott ülésében részletesen fog
lalkozott azokkal, egyes ipari kö
rök részéről a Szövetség ellen 
hangoztatott vádakkal, mint a Szö
vetség ellene volna az ipartörvény 
4 és 47. §§. módosításainak.

Megállapította a szakosztály azt, 
hogy ebben a kérdésben a Szö
vetség februári kongresszusa le
szögezte a maga álláspontját, 
melyet az évi rendes közgyűlés 
határozattá emelt. A határozatho
zatalban a Szövetség összes 
elektorai résztvettek. akik teljesen 
paritásos alapon úgy a kereske
delmi, mint pedig az ipari osztá
lyokból vannak delegálva.

A Szövetség a közgyűlés hatá
rozata folytán a kereskedelmi mi
nisztertől kért orvoslást. __ amit
a miniszternek rögtön helyben 
tett ígérete alapján meg is kapott. 
Az eredményt a rendelettervezet 
elkészítése igazolja A rendeletter
vezettel szemben a Szövetség 
ugyancsak elsőnek mutatott reá a 
miniszter előtt arra. hogy a szak
képesítésnek elgondolt védelme nem 
teljes hatású és egész indítvány -

sorozatot 
elé.

Az a körülmény, hogy kereske
dő oldalról egyes aggályok me
rülnek fel a tervezettel szemben 
s ezeknek még a Szövetség lapja 
is helyet biztosit, tisztán azon 
alapszik, hogy a Szövetség min
den egyes érdekcsoportjának és 
tagjainak minden időben teljesen 
szabad véleménynyilvánítása volt. 
A Szövetség vezetősége féltéke
nyen őrködik azon, hogy az alap
szabályszerűen biztosított jogokat 
minden egyes szövetségi tag a 
szabályokon belül szabadon gya
korolhassa. Mindez azonban nem 
változtat a Szövetség kereskedelmi 
szervezetének azon egyöntetű fel
fogásán, hogy a tervezett reform 
az első lépés abban az irányban, 
hogy a szakképesítés a kereskede
lem terén is védelmet kapjon. A 
Szövetség hangsúlyozza azonban, 
hogy a reformnak egészségesnek 
és az élet követelményei szem 
pontjából megfelelőnek kell lennie. 
Az irányadó szempont csak az 
lehet: megvédeni a tudást és fe l
segíteni az elesett kisembert.

finnek folytán a Baross Szö
vetség férfi- és női szabóipari

szakosztálya a leghatározottabban 
visszautasítja mindazokat az inszi 
nuációkat, melyeket egyes szabó-

ipari szervezeti körökből felkelteni
igyekeznek.

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető | Határnap Eri.
npsr.nm

M áv igazgatóság, Budapest
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HOFFM ANN FERENC-nél 

B U D A P E S T ,
IV. Károly-krt. 28. IV. G^rlóczi-u. 5

L IN G E L
BÚTOR SSSISSi

u u d a p o c t  S z é k e s f ő v á r o s  
G yógy fü rd ő i é s  G y ó gy fo rrá sa i

h a r m a t v í z -
a  H u n gá ria  gy ó g y fo rrá s  szén  
sav v a l teliteit v ize . K e haló  
m indenütt. T e le fo n : 5 3 -0 -0 3 .

C S E R M Á K ,
reklám  és cégiáb ia festö
vállalat, világító reklámok, lakó- 

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

_L
H e r c e g

■ s te rh á zy  husórugyár
Ajánlja : K apu vár, Sopron vm. 
Kitűnő minőségű sonkáit. Finom 
f e l v á g o t t o n ,  huskonzerveit és 

YESTOR ételizesitőit.

m ö s s m e r
vászon, fehérnemű, kelengye

11., Váci-u. 1-3. (Tiirr István-u. sarok.)
_Baro,s-taga': nak 5•/. angedmánv

p E R S I L - H E N K O - A T A
mosó tisrfitó?zert ajánljon minden vevőjének

M ELLIN u Eti-íé ie  „CflSiNűi pörkölt kávé a legjobb.

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

Radó Pál VIII., R ökk  S z i lá rd  u c c a  21. T e le fon  : 3 4 -0 -5 9

A  M A G Y A R  
IPAR DIADALA

HARISNYAKAPHATÓ
M IN D E N  JÖ ÜZLETBEN

-V eh tV  á r u s í t s u n k

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

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

Á R V E R É S  — bői használt és uj mindenféle 
= = = = = = = = = = = = = =  ü z le tberen dezés ,
gyorsm érlegek , jégszek rén yek , sörpultok, 
m űm árványlapok, székek , irodabútorok! 
borbé lyberen dezés  é s  e g y e s  b ú to ro k . 
VESZ, ELAD, CSERÉL
MERKllR. Mátyás^tér 15

Színházi ‘ . vek k. or-rs ip !r trk .
Ze iss-uveyekK ei. Barom éterek. hőm érők a 

legjobb kivitelben
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