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Propaganda weekend Hévízen 
a pünkösdi ünnepeken

Junius 8. Indulás a MÁV 
vagy Déli. vasútról délután fo
lyamán. Érkezés estefelé Keszt
helyre. onnan autóval, vagy 
autóbuszon Hévízre- olt

vacsora sült, vagy főtthus fő
zelékkel. vagy körettel és saláta 
vagy befőtt és sült vagy főtt 
tészta, vagy sajt. vagy gyümölcs, 
vagy feketekávé és kenyér- Va
csora után zene. tánc.

Junius 9. Reggeli: tejeskávé, 
vagy" kakaó, vagy csokoládé 
tejszínhabbal, vagy tej, v. tea 
és vaj- vagy méz. vagy jam, 
vagy 1 drb főtt tojás és pék
sütemény.

Délelőtt kirándulás a közeli 
törökkorabeli templomhoz és 
romokhoz.

Ebéd: leves, sült vagy főtt
hus főzelékkel vagy köret és 
saláta, vagy befőtt és sült vagy 
főttlészta és kenyér.

Délután: Fürdés, térzene. 
Vacsora: sült. vagy főtthus 

főzelékkel vagy köret es saláta, 
sült vagy' főtttészt vagy sajt. 
vagy gyümölcs, vagy feketekávé 
és kenyér Vacsora után hang
verseny, tánc.

Junius 10. Reggeli: (mint
előző napon.)

Délelőtt: fürdés vagy kirán
dulás.

Ebéd: (mint előző napon.)
Délután : Utazás autón vagy 

autóbuszon Hévízről Keszthely
re. onnan vasúton haza Buda
pestre.
Lakas két éjszakára a felsorolt 
élelmezés, valamint auío autóbus 
Keszthelyről Hévízre és vissza 
összesen személyenként 12 20 
P, azaz tizenkét pengő 20 fillér.

Lakásul szolgálnak szállóink 
és a környéken lévő villák két
ágyas szobái. Egyágyas szobá
kat c s a k  korlátolt számban 
nyújthatunk személyenként és 
naponként 80 fillér ráfizetéssel.

Jelentkezőket kötelezően csak 
junius hó 4-ig tudunk elfogadni, 
a később bejelentettek elhelye
zéséről csak abban az esetben 
tudunk gondoskodni, ha még 
foglalatlan helyünk marad.

Junius 10-én kedvező idő 
esetén és kellő számú jelentke
zés mellett a Balatonon csóna
kos kirándulás, utána éjjel in
dulás Budapestre.

Vasúti jegy ára 10 P. Felvilá
gosítás a Fürdőügyi Főcso
portnál a Szövetség helyiségé
ben. Jelentkezés ugyanott.

Hu€Ía.pest polgára., _ 
m e r r e  v e s s e d  u t a d  ?

Fővárosi polgárok, kereske
dők, iparosok, vállalkozók, akik 
mind kenyereidéi vagytok ennek 
a nagy városnak, központjában 
vagytok az ország szivének, 
akiknek munkásságától, agilitá
sától annyi ezer és ezer egzisz
tencia függ, akiknek ténykedése 
kisugárzik az ország egész terü
letére, most a választások elő
estéjén, amikor dönteni kell a 
magatok, hozzátartozóitok sor
sáról, ugyan miként fogtok ha
tározni ?

Fővárosi polgárok ! Minden 
körülmények Között csak egyet 
akarhatunk : Budapestnek még 
nagyobbnak, szebbnek, gazda
gabbnak kell lennie, mint ami
lyen eddig — lehetett volna. 
Nem jöhet soha a viszonyok 
olyan moslohasága- mely el
vegye tőlünk ezt a legszentebb, 
i-gemberibb s legjobban meg
érthető törekvést. Úgy. .ahogy 
vagyunk munkások és munka- 
vállalók, kicsin} ek s nagyok 

: egyaránt. megélhetésünket s 
boldogulásunkat csak abban az 
esetben találjuk meg. ha fővá
rosunk egy erőteljes ország 
mindig friss, eleven, alkotó, ha
ladó feje marad.

Budapest — azt nyugodtan 
lehet mondani, maga az ország, 
ha munkássága teljes mérték
ben belekapcsolódik az össz- 
nemzeti elgondolásba és célki
tűzésbe. Budapest megél akkor, 
ha lakosai mindig tudnak sokat 
és szépet venni, csináltatni, fo
gyasztani. Budapest megáll fej
lődésében. visszaesik, sőt meg
hal, ha lakosai gyengülnek, 
mindig kisebb falat kenyérre 
vannak utalva, ha gondokkal 
küzdenek. Budapestnek nem 
szabad, hogy gondjai legyenek. 
Budapestnek csuk munkája le
gyen. Ez egy esetben lehetsé
ges, ha Budapest fejlődő élete 
visszatükrözleiője az ország 
fejlődő életének.

Ezen a választáson tehát ar
ról van szó, hogy olyan irányt 
kell mindannyiunknak szolgál' 
nunk, hogy a tisztes gazdasági 
erkölcs védelmében megteremt
sük azt a gyümölcsöző harmó
niát, mely minden ellentétet ki
kapcsoljon város és falu között,
mely visszacsalja ezekbea fáradt
arcokba a derűt, a mosolyt, az 
életkedvet.

Budapest székesfővárosnak, 
mint közvetlen környékével

mintegy 1.6 milliónyi fogyasztó
területnek olyan gazdasági poli
tikát kell követnie a maga por
táján is, mely teljes mértékben 
alátámasztja a kisegziszlenciá- 
kal küzdelmükben, mely lehe
tővé teszi azt, hogy itt fejlődés 
legyen, ne pedig visszaesés. 
Budapest városháza az alkotás 
és a munka helye, ezt kell meg
tartanunk és tovább is biztosí
tanunk- Aki körülnéz a város
ban és visszaemlékszik reá, 
hogy tizenöt esztendővel ezelőtt 
mi volt és mi van ma, az — 
ha pártatlanul Ítél és nem jel
szavak után futkos — beláthat
ja, hogy romokból válság hullá
mokon keresztül is rendezeit 
viszonyok közé kerültünk. A 
válság sok-sok kisembert szaki
toli el, jelentős vállalkozásokat 
temetett el. de nem szabad, 
hogy eltemessen egyet : a ma
gyar élni .karást.

Budapest vegye tudomásul, 
hogy irányitó szava csak akkor 
bírhat \ onzó erkölcsi értékkel, 

j ha nem taszítja el magától a 
nemzet testét, a nemzet zömét. 
Márpedig ebben a tekintetben 
meg kell mondani, hogy nem 
lehet olyan ember ebben az or
szágban, akinek nem volna leg
szentebb politikai törekvése a 
minél több megelégedett arc. 
Az ország Budapesttel akkor 
lesz megelégedve és akkor fog- 

I ja érezni, hogy nemcsak a köz- 
| igazgatási helyzet, hanem a 

s z í v  és lélek szerint fővárosa, 
ha tapasztalni fogja, hogy itt 
semmiféle szabadkőműves és 
forradalmi irányzat a fejét fel 
nem ütheti- Az ország ma job
ban, mint bármikor az erőteljes 
nemzeti politikához van kötve. 
Budapestnek is — minden el
lenkező kísérletet eltaszitva ma
gától — c becsületes nemzeti 
irányzat mellett kell tizenöt 
esztendő múltját igazolva ismét 
megnyilatkoznia.

Szomorú nézni, hogy a váro
son v gig micsoda aknamunka 
folyik és hogy a boltok és mű
helyek ajtain kik surrannak be, 
lélekrontás szándékával. Ne fá
rasszák magukat ezek a poli
tikai agitátorok. Ismerjük mind
ezeket a fogásokat. Tudtuk a 
magunk bőrén, mit jelentett a 
békebeli városházi állapot. Hát 
mi nem kívánjuk vissza azt a 
helyzetet, amikor biztos meg
hallgatásra csak akkor lehetett

Szövetségi Naptár 
Fogadások a B aross-Szövetségben:
Elnöki fogadás: hétfőn délelőtt 

10-től 12-ig.

Köpesdy Elem ér az. építési és 
mérnöki csoport elnöke fogad : 
szerdán d. u, 6— 7 óra között.

M olnár Lajos  min. tanácsos, ny, 
adófelügyelő h.: hétfőn és csütör

tökön d. u. 5-től 7-ig.

A  nagykállói Nagy Dezső  o. tan. 
li biztosítási ügyekben m i n d e n  
tT szerdán d. u. 6-tól 8-ig.

dr. Nemes-Nagy M ihály  szövet
ségi jogtanácsos : mindennap

^  d. u. 3-tól 6-ig.

A  O TI— M A B I ügyekben szakértő  
j í  iroda : minden pénteken este 7 
§  órától 8-ig.
'̂ =Q==®=r2==Os=0=E=0==©==|í==e=sO==Ö

számítani, ha legalább is egy 
számottevő szabadkőműves pá
holy ajánlása kisérte a polgárt.

Nekünk nem páholyokra és 
nem szabadkőművességre, ha
nem becsületes, nyílt magyar 
életre van szükségünk, mely a 
fondorlatos eszközöket mellőzi, 
a népi politikát őszintén akarja. 
Abban a szellemben, ahogy a 
mi kereskedőnk és vállalkozónk 
a maga alkalmazottjával együtt 
küzd az életért, abban a szel
lemben akarjuk az egész Buda
pestet látni. A  választási küzde
lemnek a polgárság érdekei 
megóvásának jegyében kell le
folynia. Ebből a küzdelemből 
Budapest polgársága csak meg
erősödve és megacélozva kerül
het ki, ezért munkálkodjunk.

A könyvkereskedések zárórája 
a könyv-napokon

A kereskedelmi miniszter 24.941
1935. szám alatt a hivatalos lap 
szerdai számában rendeletet tett 
közzé, mely szerint junius 3., 4. 
és 5-ik napján az ország egész 
területén a könyvkereskedések és 
a könyv-napokra ideiglenesen fel
állított könyvsátrak kivételesen 
este 7 óráig lehetnek nyitva. A 
miniszter rendeletének utolsó be
kezdése igy hangzik : „Elvárom, 
hogy az érdekelt könyvárusitók a 
foglalkoztatott alkalmazottakat a 
rendes munkaidőn túl teljesített 
szolgálatért megfelelő díjazásban 
részesítsék."

Hirdessen a Baress-Szöveiséo lauiáltanl
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A M Á V  Gépgyár ajánlkozik 
a Lánchíd mázolására

Hétfőn bontották fel a keres
kedelmi minisztériumban aLánc- 
hid mázolására kiirt verseny- 
tárgyalásra beérkezett ajánlato
kat. Mint az utóbbi években 
annyiszor, úgy most is tapasz
talhattuk, hogy a szennykon- 
kurrencia nem kisebbedett. ha
nem ellenkezőleg, még jobban 
nő. A Lánchíd mázolási mun
kálataira egész csomó olyan 
ajánlkozó is jelentkezett, aki 
hasonló, egészen speciális is
mereteket és tapasztalatokat 
igénylő munkát eddig sohasem 
végzett. A pályázat alternatív 
volt, ólomoxyddal és horgany
fehérrel való megmunkálásra 
szól. Bármely számítás szerinl 
is a két alternatíva között min
denképen 10°/»-os margenak kell 
lennie. Itt tűnt ki elsősorban a 
tájékozatlan konkurrencia szak
képzetlensége, mert a kétféle 
megoldásra is csaknem ugyan
azon árajánlatot tette.

Az egyes ajánlatok között 
30—40°/o különbség van A leg
olcsóbb azonban a MÁV Gép
gyár. Mig a körülbelül 20 kis
iparos ajánlatainak kilengése 
10— 15 százalék között váltako
zik. a különösen hidmázofás- 
ban jártas cégeké pedig élesen 
egymásra zsugorodik 73—76 
ezer pengős ajánlat körül, ad
dig a MÁV Gépgyár 57.000 
pengővel vállalkozik a munkára, 
amit a legszerencsétlenebb kis
iparos sem tudott kétségbeesé
sében kihozni. Szakkörök a 
MÁV Gépgyár ezen ajánlata 
felett fejüket csóválják. Végtére 
is mérnökök állították azt össze 
s szinte hihetetlen, hogy ennyire 
rosszul számítva lehessen aján
latot adni.Természetesen egy fel
tétel alatt lehet ezt az ajánla
tot kihozni, ha már eleve azzal 
számolnak, hogy a ráfizetést 
majd az államkincstár teljesiti.

Ez ügyben kedd este tartolt 
a Szövetség ülést, melyen egy
öntetűen megállapították, hogy 
a Közszállitási Szabályzatba 
ütközik az. hogy a M Á V  Gép
gyár egy kizárólag a kisipai 
részére fenntartott munkálatra 
ajánlatot beadhasson. Az állás- ! 
pont ezzel az ajánlattal szem
ben az. hogy azt még figyelembe 
sem szabad venni. Egvébként 
súlyos a panasz, hogy az uj 
Közszállitási Szabályzatnak elő
írásait a hatóságok nem veszik 
figyelembe, mert változatlanul 
a legolcsóbb ajánlatokat fogad
ják el.

Drogisták
a m árkacikkek 
á rvédelm eórt

A  Budapesti Drogisták Ipartestülete 
az árrontásokkal űzött tisztességtelen 
verseny megakadályozása céljából erő
teljesen szorgalm azza a márkacikkek 
árvédelmét szolgálni hivatott rendelet 
kiadását, hogy megszűnjön a márka
cikkek áron aluli árusítása és az a 
visszásság, melyet a házalók a szak
üzletük jellegét, kereskedői etikájukat 
és tisztes üzleti elveiket féltékenyen 
őrző drogéria üzlettulajdonos drogisták
nak okoznak azzal, hogy márkacikkek
kel házalnak és azokat áron alul áru
sítják.

Ezt a célkitűzést illuzóriussá teszi, 
hogy a kozmetikai, pipere- és illatsze
rek árusításával foglalkozó egyes nagy

kereskedők nincsenek tekintettel a tisz
tes üzleti elveket követő gyárosok és 
drogisták érdekeire, és erkölcsi szem
pontból sem mérlegelik, hogy azzal, 
hogy házalóknak márkacikkeket áru
sítanak, érzékenyen sértik a drogisták 
üzleti és gazdasági érdekét. A  helyzet 
ma az. hogy a márkacikkeket árusító 
drogisíák oltson, jól és előzékenyen 
szolgálják ki a közönséget és minden 
törekvésük arra irányul, hogy vevőik 
bizalmát megnyerjék és őket állandó 
vevőikként megszerezzék. A  drogisták  
az utóbbi időben azt tapasztalták, 
hogy az á llam i, a vá rosi és az üzemi 
tisztviselők jelen tős része, kik azelőtt 
rendes vevőik voltak, üzletükből e lm a
radtak. Am ikor az okok iránt kutatlak, 
megdöbbenéssel értesültek orról, hogy 
a fővárosban a házalási tilalom dacára 
nagymérvű házalás folyik, táskás ügy
nökök árasztják el a hivatalokat és 
üzemeket és a márkacikkeket áron  
alul árusítják a tisztviselőknek

Felemlitést érdemel, hogy mig a há
zaló-táskások szabadon rontják a 
márkacikkek árait, addig a Védjegyes 
Drogua és Iilatszerárukat Védő Egye
sület állandóan ellenőrzi a drogistékat 
és ; z  árrontás legsúlyosabb fajtájának 
tekinti, ha azok a márkacikkeket üz
letük kirakatában nyilvánosan, vagy 
az üzlet belsejében olcsóbb árakon 
hirdeiik. perrel védekezik az árronfé- 
sokkal szemben, lapjában és körleve
leiben állandóan közli, hogy a márka
cikkek detailárainak lerontása a tisz
tességtelen versenyről szóló törvénybe 
ütközik. Kézenfekvő, hogy ezt a visszás
ságot megszüntetni a márkacikkek ár
védelm e szempontjából parancsoló 
szükségesség. Nem lehet, hogy tovább
ra is fenntaríassék az a káros állapot, 
hogy tisztességtelen versenyperekkel 
üldözzék az üzlethelyiséggel bitó, a l
kalmazottakat foglalkoztató'drogistáka t 
akkor — amikor a közterheket nem 
viselő házalók a márkacikkek árrontá- 
sával szabadon garázdálkodnak.

Módot és lehetőséget kell tehát ta
lálni arra. hogy az állammal szembeni 
adózási kötelességüket becsületesen

Ma, midőn a szabad pályán 
működik, kis- és közép polgári 
réteg (kereskedő, vendéglős* 
kávéház, ügyvéd, orvos, fogor
vos) (kis- és középiparcs) meg
élhetése már rózsásnak mond
ható- a nemzetközi nagytőke 
könyörtelen kapzsisága folytán 
— leromlott kereseti lehetőségek 
mellett — éppen annyi jövedel
met tud is kiizzadni, mint 
amennyi a család legégetőbb, 
nélkülözhetetlen szükségleteit 
fedezi, az államnak fokozottabb 
érdeke és kötelessége ezen ön
álló adófizetők és államfentartók 
életképességére ügyelni.

Számtalan kis- és középeg
zisztenciának ma már egyetlen, 
a megélhetését szolgáló tőke az 
a vevőkör, amelyet hosszú évek 
folyamán kiszolgált és egy bi
zonyos helyiséghez szoktatott.

A  mai törvényeink azonban 
semmi védelemben sem része
sítik őket, a háziurak részéről 
újra mindinkább tapasztalható 
azon eljárása ellen, mely abból 
áll, hogy akár saját maguk vagy 
rokonságuk, akár a tőkeerősebb 
konkurrencia (kisteigerolás) vagy 
legújabban a gyárak detail üz
letei részére minden ellenszol-

teljesitő drogistók ön- és szakm avé
delm i harcukban pártfogást és támo
gatást kapjanak. A  márkacikkek árvé
delm e tekintetében a gyárosok uj esz
közhöz folyamodtok, amikor cikkeik 
márkajellegét a kereskedelemügyi mi
nisztériumnak bejelentették és elhatá
rozták. hogy ellenőrizni fogják, hogy a 
cikkeiket árusító kereskedők betartják-e 
a detail eladási árakat. Ezen határo
zatukkal egyidejű leg körlevelet küldtek 
szét. melyben reverzálist kérnek arra> 
hogy a cikkeiket árusítók a m egálla 
p ított árakat betartsák és tudatták, 
hogy tisztességtelen versenypert tesz
nek folyam atba azok ellen, kik a m ár- 
kacikkekel á ron  alul árusítják. Ezt a 
lépést sorrendben meg kellett volna 
előzni oly megállapodásnak, melyet a 
gyárosoknak a márkacikkeiket árusító 
nagykereskedőkkel kellett volna kötni 
arra. hogy nem szállítanak o ly  nagy- 
kereskedőknek. kik iparigazolvánnyal 
nem rendelkező kereskedőket és háza
lókat márkacikkekkel kiszolgálják.

A  Budapesti Drogisták Ipartestülete 
ezen szempont által vezérelve mozgal
mat kezdeményezett, hogy a szakma
védelem  célját szolgáló árvédelem nek 
ezen előfeltétele megteremtessék, mert 
tudatában ven  annak, hogy mig ez a 
kérdés gyökeres megoldást nem n yer 
mig törvényes intézkedéssel nem aka
dályozzák meg. hogy a házalók árron- 
tásukkel illegális versenyt támasszanak 
a drogistáknak, addig az árvédelmet 
hatályossá tenni, a szakmavédelmet 
biztosítani és elérni nem lehet. Ha a 
márkacikk gyárosok reverzálist kérnek 
a drogistáktól, hegy a drogériákat, mint 
szaküzleteket m eg akarják védeni az 
árrontástól, ez helyes és üdvös csele
kedet. de célt téveszt addig, m ig a 
gyárosok a nagykereskedőket nem kö
telezik arra. hogy a házalókat márka
cikkekkel nem szolgálják ki. mert nap
nál világosabb, hogy enélkül az árron- 
lást megakadályozni, az árvédelmet 
elérni és biztosítani nem lehet.

Molnár Ferenc
drogista

a Wiwa kft. ügyvezetője
gállatás nélkül birtokukba ve
gyék a régi bérlő ezen eszmei 
vagyonát egyszerű felmondás 
utján.

Az uj bérlő, ha régi bérlővel 
azonos szakmáju üzletet nyit, 
(amely nem ritkán maga a ház- 
tulajdonos vagy annak Stroh- 
mannja), minden áldozat és 
munka nélkül kerül egy olyan 
helyiség birtokába- amely helyi
séghez a régi bérlő esetleges 
több évtizedes keseives és szor
galmas munkájával szoktatta 
oda vevőkörét és ezzel bitorló
jává válik a régi bérlő talán 
egyetlen vagyonának. Jól tud
juk, hogy azon kedvező esetben 
is, ha a régi bérlőnek anyagi 
helyzete esetleg meg is engedi, 
hogy erőteljesebb reklámot fejt
sen ki, régi vevőkörének csak 
egy kis részét tudja megmenteni. 
A  vevők zöme martalékul esik 
az uj bérlőnek, ha az ugyan
olyan szakmában működik, mint 
az előd.

Ezek alapján, ha a háztulaj
donos mond fel, a helyiség, 
egy meghatározott időn belül, 
a régi bérlővel azonos árucik
ket árusító vagy a régi bérlővel 
azonos foglalkozású uj bérlőnek

[ (csere utján a szomszéd helyi- 
i ség sem) ne legyen kiadható, 
j vagy pedig csak a régi* bérlő 
' kártalanítása mellett.

Tartozzon a háztulajdonos és 
az uj bérlő egy bizonyos ideig 
a régi bérlő uj címét közlő — 
jól látható — reklám kifüggesz
tését eltűrni.

Az uj bérlő, ha azonos szak
máju, feltűnő módon tartozzon 
jelezni, hogy ő nem azonos a 
régi céggel-

A z uj bérlő kérdezősködők- 
nek tartozzon a régi bérlő uj 
címét közölni, ha az arra felkéri.

Nagyjából ezek volnának el
gondolásaim és kérem a Szö
vetséget, hogy ezen üggyel ko
molyan és sürgősen foglalkoz
zon és kívánságaikat terjessze 
az illetékesek elé.

Tanácskozás
a finn-magyar 
gazdasági 
kapcsolatok 
Uimélyitéséről

Igen érdekes ülése volt hétfőn 
a Baross Szövetségnek, amikor 
/lo v s z k y  János elnöklete alatt 
összeültek számottevő exportőr 
és importőr tagok és meghallgat
ták az ezidő szerint Budapesten 
tartózkodó egyik finn delegáció
nak vezetőjét, Wilhelm Hilbert 
urat.

A vendéget Ilovszky János né
met nyelven üdvözölte s az egész 
tanácskozást német nyelven ve
zette le. A megjelentek konkrét 
kérdéseket tettek fel a finn úrhoz, 
aki kimerítő tájékoztatást nyújtott 
a legtöbb kérdésre.

Finn magyar relációban a gaz
dasági kapcsolatok az utóbbi idő
ben jelentős mértékben erősböd 
tek aminek oka az, hogy a leg
jelentősebb versenytárssal, Német
országgal szemben bizonyos el
zárkózás nyilvánul meg. A ma
gyar ipar számos kész l yártmány- 
nyal versenyképes a finn piacon, 
viszont onnan több fajtájú nyers
anyagot és félkészgyártmányt hoz
hat be A magyar mezőgazdasági 
kivitel szempontjából hüvelyesek, 
friss-, aszalt- < s konzerv-gyümölcs 
jönnek tekintetbe. A Szövetség az 
egész kérdés komplexum tekinte 
tében az érdekelt tagoknak már 
a legközelebbi időben fog rész
letes tájékoztatót nyújtani. Idő
közben felveszi az érintkezést a 
mérvadó finn tényezőkkel egyes 
üzleti lehetőségek konkretizálása 
céljából.

A megbeszélésen a Szövetség 
részéről jelen voltak : Lingel Já
nos, Köpesdy Elemér, Hirmann 
Ferenc, Lugosy József. Lugosy 
Géza, Prerovszky László- Resch 
Ferenc. Nagy Sándor. Dán János, 
Kátai Ernő Horváth Péter, So
mogyi Gyula és még mások.

A B. Sz. a Közmunka- 
tanácshoz fordult 

a portál-illeték ügyében
A  Baross Szövetség felterjesztéssel 

fordult a Közmunkatanács elnökéhez. 
dr. Rakovszky  Ivánhoz, melyben rá
mutat arra. hogy a portálilleték tari
fája semmiféle aranyban nincsen a ke
reskedelem és ipar veszedelm esen le
romlott teherbiróképességével. Ezt a 
tarifát olyan időben állapítottak meg, 
amikor egészen más volt m ég a hely
zet. azóta minden változott, de a por
tálilleték leszállításáról mindenki m eg
feledkezett. A  reklám kifejtésének aka
dálya  a magas illeték, ezért a S zövet
ség felkérte a Közmunkatanácsot, hogy 
m egfelelő előterjesztést tegyen.

A  bérlő eszmei 
vagyonának m egóvása

I r la :  Köhler Andor,
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A  rákospalotai
szervezkedés

A  Baross Szövetség központi 
szervezetének egy nagyobb la- 
gu bizottsága szerdán este a 
rákospalotai Balla-féle vendég
lőben bemutatkozó ülésen vett 
részt. A szervezkedés igen szép 
iramban fejlődik és már a leg
közelebbi időben nyílt zászló- 
bontásra I- érül a sor.

A  füszeressegédek
első munkaversenyének 

eredménye

A Baross Szövetség füszer-
' csemegekereskedő szakosz

tálya május 19-én tartotta meg 
füszeressegédek részére az első 
munkaversenyt, melyről már 
előzetesen is szóltunk.

A  gondolat egészséges voliát 
mi sem igazolja jobban, mint 
az a körülmény, hogy dacára a 
hosszú várakozás után végre 
megjött első igazi tavaszi nap
nak. tizenhat versenyző neve
zett be. A  verseny kísérlet volt, 
mely minden vonatkozásban 
beváltotta a hozzá fűzött vára
kozást.

A  biráló-bizottsóg, élén Őrei , 
Géza főigazgatóval, nagyon lel- j 
kiismeretesen dolgozott. A ver
senyzők nyolc Írásbeli és két 
szóbeli kérdésre feleltek. A kér
dések mind a gyakorlati üzleti 
életből voltak merítve- A  vála
szok roppant tanulságosak vol- ; 
tak. Beigazolódott, hogy az if
júság szívesen és örömmel ta
nul, ha erre van módja. Már 
ez az első kísérlet is minden
ben megerősitette Őrei Géza el
gondolását. hogy a segédek to
vábbképzése komoly gazdasági 
szükséglet.

A versenyzőket a biráló-bi- 
zottság pontozta cs a helyezé
seket összetevési rendszer alap
ján állapította meg. Ennek meg
felelően Fuhn Elemér nyerte az 
első dijat (P 15.—), Zubán Dé
nes a második dijat P 10.— , 
Daka Imre, Szedei Takács, 
Kalmár Imre a következő dija
kat 5—3 és 2 pengővel. A pénz
összegek inkább csak jelképes 
jelentőséggel bírtak, bár még a 
legkisebb nyertes is őszintén 
örvendett neki. A legjellemzőbb 
azonban az, hogy a többi ver
senyző felbuzdulva indul a to
vábbi küzdelembe. Az alkal
mazottak soraiban máris min
denfelé beszélik ennek a ver
senynek az ügyét.

A bíráló bizottságba Őrei 
Géza elnöklete mellett dolgoz
tak Bányay Lajos. Marschalek 
István. Zalahegyi József. Juhász 
József, Riesz Jakab, Dömötör 
Sándor, Peck János, Schwerer 
Ede.

Szétválnak
a  k e r e s k e d e lm i  és i p a r k a m a r á k ?

A z  ipari minisztérium felállításának 
tervével kapcsolatban mi vetettük fel 
elsőnek azt. hogy a terv végrehajtása 
nem fog hatás nélkül maradni a ke
reskedelmi és iparkamarákra.

Hiába igyekeznek a kamarákat oda
állítani. mint olyan hivatalos szerveket, 
ahol az együttműködés dicséretes mó
don biztosítva van, időközönként min
dig felbukkannak éles vélem ényeltéré
sek. m elyek aztán egész mélységében 
tárják fel azokat a szakadékokat, me
lyek a kamarákon belül vannak.

Esztendőkig ment a harc a kézmü- 
veskamara megvalósításáért, mely gon
dolatot nem adtuk fel és nem adjuk 
fel most sem, annak dacára, hogy az 
lpartestüietek Országos Központjának 
létrehozásával mintegy megoldódott 
volna a kérdés. Most aztán a gyáripar
nak a Nemzetközi Vásár vezetőségé
ből va ló  feltűnő kiválása ismét elénk 
tárja a kamarában levő tényleges hely
zetet.

A  magunk részéről csak megállapí
tani kívánjuk, hogy a kamarák körü l 
tá rgy ilag sok minden nincs rendben 
régóta. Egyes fogla lkozási ágak úgy 
fejlődtek, mások viszont épen fejlődés
ből eredőleg úgy vissza lettek szorítva, 
hogy a felgyülemlett anyag egyszer 
mégis csak kiutat keres. Ne értsenek

félre, itt nincs szó arról, hogy bárki is 
kisebbíteni akarná azt a komoly mun
kát. melyet a kamarák végeznek, vagy 
pedig el akarna venn' azokból ez  ér
demekről, melyeket a kamarai intéz
mény vezetői szereztek, itt csak arról 
a tényről van szó. hogy egyszer a 
gyárosok, egyszer a kézművesek, más
kor a kiskereskedők de facto nincsenek 
megelégedve azzal a védelemmel, 
melyet nem a kívánatos mértékben 
kaptak a kamarától, vagy amelyet 
egyáltalában nem kaptak meg.

Chorin  Ferenc és Éber Antal csatája 
is meg fog oldódni. Nem félünk mi 
éltől. Csak egyszer mór jönne el olyan 
idő. amikor a kamara belső összeté
tele és szerkezete is megoldást talál. 
Mennyi keserves küzdelembe került 
például, mig a kamarát a vasárnapi 
munkaszünet ügyében csak egy kissé 
is szociális megértésre lehetett bírni. 
Esztendők peregtek le, m ig ez a rész
leteredmény kihozható volt. anélkül- 
hogy ez önmagában véve az ügy ked
vező elintézésére messzemenően vala
mit jelenthetne.

Most. hogy a gyáripar disszidens 
törekvései ismét napirendre kerültek, 
felujultak a régi sebek. A z  alábbi nyi
latkozatok élénken kivilágítanak erre

leányfalvi Lingel János a gyáriparosok 
kiválási törekvéseiről

A gyáripar elégedetlensége a 
kamarán belül régi keletű. Ak
tualitást ad,ott a kérdésnek most 
az, hogy Éber Antal kamarai 
elnök ismert parlamenti beszé
dében erőteljesen szögezte le 
magát a szabad kereskedelmi 
irányzat mellett. Ez az ő felfo
gása ismert és a parlament elő
ző ülésszakában is arra töre
kedett, hogy mii den kínálkozó 
alkalommal a Háznak szegezze 
ezt.

Elméletileg nem lehet vitatni, 
hogy Ébernek van-e igaza vagy 
nincs. Az ő álláspontja egysze
rűen az. hogy abban az esetben, 
ha mindenütt a világgazdaság
ban az erők szabadon, megkö
töttség nélkül tudnak érvénye
sülni, akkor minden egyes nem- | 
zet azon a téren dolgozik, me
lyen a legtöbb eredményt képes ? dálya ?

bán engedhettük volna meg 
magunknak azt, hogy szabad 
kereskedelmi irányzatot érvé
nyesítsünk ? Ha pedig magyar 
ipari protekcionizmusról van 
szó, akkor ugyancsak szóvá te
hetjük egyes kimondottan ipari 
országok túlzott agrár protek
cionizmusát. Tessék megnézni, 
hogy ezen a téren mi történik 
ma is Ausztriában, Németor
szágban, Csehországban. Bár
mely magas fokon állana is a 
magyar mezőgazdaság, önmagá
ban képtelen lenne a nagy euró
pai piacokat ellátni. És aztán 
miért feledkeznek meg arról, 
hogy az európai mezőgazdasági 
válság elsősorban a tengeren
túli termelők versenyének súlya 
alatt nyög. Ennek is a magyar 
ipari protekcionizmus az aka-

A  S z e g e d i Ipari Vásár.
Szeged városa lelkesen készül a VII. 
Szegedi Ipari Vásár megnyitására. A  
vásárt május 25-én déli 12 órakor nyit
ja meg B ornem isza  Géza kereskede
lemügyi miniszter.

Az ünnepségről a rádió helyszíni 
közvetítést ad. A Szegedi Ipari Vásárra 
az ország minden részéből féláron le
het Szegedre utazni. Az igazolványok 
a menetjegyirodákban és az ipartestü
leteknél kaphatók.

elérni. A történelem mellette 
szól. amennyiben a szabad ke
reskedelmi irányzat óriási elő
nyöket hozott az egész emberi
ségnek. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy ez az irányzat 
egy angol világbirodalomban 
tudott felnőni. Azt sem lehet 
tagadni s bizonyára Éber Antal 
mint elméletileg elsőrangúan 
képzett közgazda legkevésbé 
az, aki tagadni akarná, hogy 
Németország hatalmas iparának 
alapjait kizárólag a védvámos 
rendszernek köszönheti. Hol itt 
hát az igazság?

Mindentől eltekintve, erősen 
túlzottnak kell tartanom azt az 
álláspontot, hogy a magyar 
mezőgazdaság válságos hely
zete az ipari protekcionizmus
ból ered. Lehetett volna a há
ború utáni időben a vámsorom
pókat felhúzni s az idegen ipart 
ide beengedni ? Hiszen az ipar 
nélkülözhetetlen védelmi beren
dezkedése egy országnak ! Épen 
ebben a megcsonkított állapot-

A vita, mely a gyáripar és a 
kamara között most kiéleződött, 
elsősorban Éber Antal szemé
lyes állásfoglalása miatt van. 
Bízom azonban benne, hogy ő 
ismét revideálni fogja nézetét. 
Hosszú ideig mint a Közgazda- 
sági Társulat elnöke hirdette 
például azt, hogy az építkezés 
merőben improduktív tényke
dés és egy hatalmas előadás 
keretében olvasta a fejére az 
akkori kormánynak nemzetgaz
dasági bűn lajstromát# mely egye
dül abból állt, hogy, építkezé
sek történtek. Azóta Éber Antal 
már nem osztja ezt az intran- 
zigens álláspontot, mert ő volt 
az, aki a múlt esztendőben sze
mély szerint is exponálta magát 
az építkezések megindításáért, 
adókedvezmények nyújtásáért. 
Más ilyen kérdések is vannak, 
ahol hajthatatlannak mutatko
zott, de jobb belátásra jött s 
férfiasán vallotta be tévedését.

Úgy látom, ebben a kérdés
ben is meg lehet majd győzni

Éber Antalt, akinek kiváló kva
litásait senkisem akarja kétség- 
bevonni- A magyar gyáripar 
nemcsak a protel- cionizmus foly
tán erősbödött, hanem a ma
gyar mérnök és a magyar szak
tudás alapján is. A kamara el
nöke tudhatja kivitelünk statisz
tikai adataiból, hogy a magyar 
ipar milyen messzemenően tört 
magának utat. Az adott körül
mények között mi lehetünk 
Európában a legutolsók, akik 
engedményeket tesznek. Először 
tapasztalnunk kell azt, hogy 
irányunkban hajlandók enged
ményekre s csak azután kap
csolódhatunk egy szabad keres
kedelmi áramlatba, mellyel kü
lönben Európában úgyszólván 
egy nemzet sem törődik.

Lugoss Géza,
a. Krolupper fémárugyár 

igazgatója

Külföldön a fejlődés iránya 
az volt, hogy a kamarai intéz
mény lassan széttagozódott. El
sőbb a gyáripar vált külön, 
majd a kézműipar és igy meg
maradt a kereskedelem. Ahol 
pedig ez a széttagoződás nem 
következett be, ott a kamará
kon belül autonóm módon vé
dik meg érdekeiket az egyes 
foglalkozási ágak. Az ipari mi
nisztérium felállítása következ
tében mindenesetre megerősö
dik a gyáriparnak régi kiválási 
törekvése. Ha már legfelsőbb 
kormányzati fokon az i pa r i  
ügyek teljesen külön kezeltet
nek, nyilvánvaló, hogy nem sok 
célja van annak, hogy a kama
rai szervezeten belül elválaszt
hatatlanul legyenek összekap
csolva.

Ennek lesznek következmé
nyei. A  legenyhébb formula az, 
hogy a gyáripar teljesen önálló 
osztályt kapjon a kamarán be
lül s ne függjön össze semmi
féle vonatkozásban más osztá
lyokkal. Hogy aztán ez a törek
vés mennyire fogja a kamarák 
belső szerkezetét befolyásolni, 
az külön kérdés. Az Éber— 
Chorin vitában annyit kétségte
lenül el kell ismernem, hogy 
mindazon áldozatkészség után, 
melyet a hazai ipar elsősorban 
a Nemzetközi Vásárért hozott, 
senkitől sem érdemelt ilyen 
megrovást, legkevésbé azonban 
a kamara elnökétől, akinek a 
Vásárhoz mégis csak köze van.

44 ffüszerszakosztály 
a „B é lakert“ -ben rendezi 

nyári ö ssze jö ve te le it
A központi szervezet fűszer- 

szakosztálya megállapodást lé
tesít a Bélákért vendéglő tulaj
donosával Milis Andrással arra 
nézve, hogy a szakosztály nyári 
vasár- és ünnepnapi összejöve
teleit a Németvölgy e nagyon 
szép helyiségében rendezi meg. 
A  megállapodás a szövetségi 
tagokra nézve több kedvez
ményt tartalmaz. A szakosztály 
a nyár folyamán két Ízben is 
kerti ünnepélyt fog rendezni.
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A gyógyszertáríulajáonosok 
monopóliuma

Széchenyi István gróf. a Stá
diumban felállított 12 Törvény 
közül a 9-ben a monopóliumok 
örökre való eltörlését követelte. 
Kiindulópontja ez a tétel : „Ami 
egyeseknek kedvez, és a kon
kurenciát kizárja, a közönség
nek káros.“ „A  verseny pedig 
együttjár a műveltség haladá
sával, a követelmények szapo
rodásával, az anyagi és szelle
mi tehetségek kifejtésével. Ná
lunk mindez még szunnyad, de 
fel kell kelteni, hogy a verseny 
és a munka fokozódjék.

Ez az egy évszázad előtt irt 
és hangoztatott követelmény és 
igazság jut eszünkbe akkor, 
amikor a sajtó publicitásának 
igénybevételével a nagy nyilvá
nosság előtt tárjuk fel azt a 
harcot, amelyet a gyógyszerész 
testületek, a gyógyszertáriulaj- 
donosok részére 1876. óta tör
vényileg biztosított gyógyszer- 
árs.is:tási monopólium további 
fenntartásának b iztosításáért 
folytatnak. Tudott dolog, hogy 
a gyógyszervegyészeti ipar kiala 
kulása és fejlődése az egész vi
lágon uj helyzetet teremted. A 
h ?lyzet az, hogy azokat a gyógy
szereket. amelyeket évtizedek
kel ezelőtt orvosi vényekre ma
guk készítettek a gyógyszerészek. 1 
ma túlnyomórészt vegyészeti 
gyárak készítik és mint vegyileg : 
egységes összetételű gyógysze
reket eredeti gyári csom agolás
ban hozzák forgalomba és azo
kat orvosi vény nélkül árusítják 
a gyógyszertárak.

A vegyészeti ipar íejiödesé- 
vel egyidejűleg alakult ki ország
szerte a drogériaipar. mely a 
kulturált államokban kezdettől 
fogva gyógyszerfélékkel keres
kedett. Ez az ipar volt az, mely
nek művelői közé tnnoncukul 
csak négy középiskolát végzett 
ifjakat vettek fel. mig a háború 
után jelentős számban éreitsé- 
gizett egyének is lépt* k a pá
lyára. Megállapítható. h o g y 
egyetlen ipari és kereskedői 
pályán sem végeztek oly szelek
tálást. mint a drogista pályán és 
ilymérvü és jellegű szelekciót a 
tanoncok felvételénél kizáíólag 
csak a drogisták gvakoroltak. 
Ezt a szelektálás, az tette szük
ségessé. hogy a irogista pályá
ra oly aiapiskolázottságga) és 
felkészültséggel b.ró ifjakat ve
gyenek fel. kiknek éi telmi ní
vója biztosítékot nyújt arra, hogy 
meg fognak tudni felelni azok
nak a köv telmenyeknek, ame
lyeket a drogistákkal .szemben 
támaszt a közönség. És annak 
dacára, hogy a drogéria üz et- 
tulájdonosok jelentős része ok
leveles gyógyszerész, hogy a 
világviszonylatban első helyen 
álló székesfővárosi drogista 
szakiskolában túlnyomórészt ok- 
1 ívelés gyógyszerészek taníta
nak, hogy a szakiskola növen
dékei a kor szellemének meg
felelő oktatást és képesítést 
nyernek, a drogisták rém foly
tathatják hivatásszerű foglalko
zásukat, kizárólag azért, mert 
a gyógyszerfélékkel való keres
kedés monopóliumára a gyógy
szertártulajdonosok tartanak  
igényt, kik befolyásukat latba- 
vet.e a .közegészségügyi szem
tokra hivatkozva árusítási mono
póliumuk örök időkre való biz
tosítását követelik.

A gyógyszertár-tulajdonosok 
ma is azzal érvelnek, hogy a 
gyógyszertárak közegészségügyi 
intézetek, noha napnál világo
sabb. hogy magános egyének 
kezében lévő, kereset- és ha
szon elérésére berendezett üz
let közegészségügyi intézet nem 
lehet- Ez a fogalmilag helyt nem 
álló. lényegében és szószerinti 
értelmezésében fen nem tartható 
meg határozást az 59 év előtti 
közegészségügyi törvényből tö
rölni kell, mert megítélésük sze
rint közegészséügyiintézetet fen 
tarthat az állam, a főváros, kor
mány és emberbaráti célt szol
gáló alapítvány, vagy egyesület, 
de magános egyén üzletének 
még akkor sem volna szabad 
közegészségügyi intézet jelleget 
biztositani, ha az kizárólag 
gyógyszerek készítésével és áru
sításával foglalkozik. Ez a defi- 
nikió helyes lehetett 1876-ban, 
az akkori kulturális fej'ettség- 
nek, társadalmi és gazdasági 
viszon\oknak szemelötí tar ásó
val, de nem helytálló ma. ami
kor a gyógyszerészek munka

köre a gyógyszervegyészeti ipar 
kialakulása és fejlődése által 
teljesen uj képet nyer.

Amikor a drogisták évtizedes 
harc után azt hallják, hogy a 
gyógyszerfélékkel való kereske
dés tárgyában kiadásul kerülő i 
rendelet szigorú szankciókkal a 
régi jogállapotot tartja fenn és 
saját testükön érik az anyagi 
tönkretételükre törő, pusztító 
hadjáratot, melyet a gxógysze- 
résztestületek tisztességtelen ver
senyper indításai miatt eb iselni 
kényszerülnek, apellálnak a re
formnemzedéket képviselő ke
reskedelmi miniszterhez kérve, 
hogy „a gazdasági reformpoli
tika terén i\ legnagyobb ma
gyarnak : gróf Széchenyi István
nak. bölcsességgel párosuló ön
mérsékletével arra kell töreked
ni- hogy megteremtsük azt az 
egészséges nemzeti politikát, 
amelynek célja a nemzetfenn
tartó erőknek minél életképe
sebbé tétele* “

Az erők érvényesülését biz- 
I tositani életet, haladást és eg\- 
I ben munkát jelent.

A  Baross Szövetség
s z e g e d i fiók jának  k özgyű lése

A Baross Szövetség szegedi 
szervezete folyó hó 12-én tar
totta é i rendes közgyűlését dr. 
W inkler Elemér elnöklete alait. 
Az elnök megnyitó megelége
déssel registrálta az elmúlt év 
eredményét : a hódmezővásár
helyi fiók megalakítását, az elő
készületeket, amelyek a délvi
déki körzeti szervezet kiépítése 
tárgyában már meglörténtek és 
amely irányban állandó intenzív 
munka folyik úgy. hogy a dél
vidéki körzetnek az őszi hóna
pokban való ünnepélyes meg
alakítása máris biztosítottnak 
tekinthető. Örömmel registrálta 
az elnöki megnyitó, hogy'a Ba
ross Szövetség tekintélye és 
súlya állandóan növekedőben 
van, ami nemcsak a közéleti 
érvényesülés lehetőségének fo
kozásában, de úgy a szövetségi 
tagok, mint a Szövetség bar- tai 
számának örvendetes gyarap<- 
dósában is kifejezésre ju . Ezek 
után Szeitz Ferenc főtitkár te - 
jesztette elő évi jelentését. A 
jelentés hálával emlékezett mc«g 
a központ nagy eredményeket 
felmutató hathatós és fáradha
tatlan munkásságéról, amelyet a 
hazai ipar és kereskedelem és 
különösen a kisegzisztenciák 
alátámasztása érdekében állan
dóan kifejt, nagy megelégedés
sel emlékezett meg a j< lentés 
a vasárnapi munkaszüret, az 
ipartörvény sérelmes szakaszai 
módosítása és a nagyáruházak 
és a magánérdekeket szolgáló

szövetkezetek tultengése elleni 
harc érdt kében a központ és az 
ország- is elnök részéről kifejtett 
eredményes és fára .1 hatatlan 
munkásságról. A zárszámadás 
és költségvetés jóváhagyása után 
a választmány' javaslatára a 
szegedi szervezet iiszteleíbeli 
etnökévé választotta dr. vitéz 
Shvoy Kálmán ny. altábornagy', 
országgyűlési képviselőt, a Ba- 
ross-gondolat kipróbált harcosát, 
majd id. Danner János keres
kedőnek érdemeit iktatta a köz
gyűlés jegyzőköny vbe — e régi 
délvidéki nagytekintélyű keres
kedő-ház 50 éves fennállásának 
jubileuma alkalmával, ugyan
csak a választmány javaslatára, 
fegyelemmel Szeged fejlődő 
id c gén forgalmára ás a délvidéki 
körzet megalakításával és to
vábbi működésével kapcsolat
ban számbajövő funtos szem
pontokra : idegenforgalmi szak
osztályt !étesitett, amelynek el
nökévé megválasztotta Reich 
Miklóst, a Nemzeti Hitelintézet 
szegedi fiókjának igazgatóját. 
Végül az elnök javaslatára a 
közgyűlés nagy hálájának és 
mélységes ragaszkodásának bi
zonya gául üdvözölte Ilovszky 
Jánost, az országos elnököt, 
akit egyben felkér arra is, hogy 
a szegedi szervezetnek hódolat- 
teljes ragaszkodását és üdvöz
letét József Ferenc királyi her
ceg Őfensége előtt is tolmácsol
ni kegyes legyen.

A B aross S zö v e ts é g  
e lnöke

a s ze g ed i vásáron
Ilovszky János, a^Baröss Szö

vetség országos elnöke szomba
ton szükebb Baross küldöttség 
élén résztvesz a Szegedi Ipari 
Vásár ünnepélyes megnyitásán. A 
Vásáron a szegedi Baross tagok 
imponáló nagy számban jelennek 
meg, mint kiállítók. A Vásár meg
nyitását maga Bornemisza Géza 

i kereskedelmi miniszter fogja vé-

! gezni, mely alkalommal a minisz
ter a különböző szegedi küldött
ségeket fogja fogadni.

Esküvő. Herisch József, az 
ismert bőröndös, a Baross Szö
vetségnek alapítás óta lelkes 
tapja, május 19-én vezette ol
tárhoz a belvárosi főplébánia 
templomban kenesei Kenessey 
Ilonka urhölgyet. Az ifjú párt a 
Szövetség kebeléből is sokan 
üdvözölték.

A budapesti kamara elfogadja 
az ipartörvény reformját

Az ipartörvény 4. és 47. §§. 
reformjáia vonatkozólag megin
dult vita teljes mértékben le
zártnak tekinthető. Ebben a te
kintetben igen üdvösen befolyá
solta a helyzetet az, hogy a 
Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara a maga fel terjesztésé
ben nem zárkózott el a reform
gondolatának elismerése előtt.

A kamara a rendelettervezet
1. pontját minden fenntartás 
nélkül fogadja el vagyis azt, 
hozy a jövőben a közkereseti 
társaság minden tagje és betéti 
társulatnál minden beltag saját 
személyeben igazolja a szak- 
képzettséget. A kamara ezen 
álláspontja indokolva van az
zal, hogy a tervezetnek e sza
kasza a meglevő helyzetet nem 
hol gatja. Ami pedig a jövőt il
leti, az fog bekövetkezni- mit 
mi elsőnek szögeztünk le, nem 
fognak köz ke-eseti ro gy  betéti
tál sulati ah pon kézművest part 
űző társasagok keletkezni, ha
nem lesznek korlátolt felelőssé
gű társaságok.

Ez az irányzat az utolsó he
tekben már is tapasztalható. A  
cégbíróságnál egy egész csomó 
olyan korlátolt felelősségű tár
saságot jegyeztek be, melyek 
csaknem kizárólag kézműves- 
ipari tevékenység folytatására 
alakullak. A z óvatos spekuláció 
számol minden eshetőséggel s 
igy már eleve megkontrázza az 
egész i eformot.

A kamarának tehát igen 
könnyű dolga volt a kézműves- 
iparosok ezen követelés' t elfo
gadni, mert a rendelettervezet 
egyszerűen áthida’ja mindazt a 
nehézséget, amit a kérdésnek 
rendezése jelent. Hogy mennyi
re igaza van a kézművesipar
nak. amikor a danaidák aján
dékával szemben bizalmc.tlan, 
kitűnik a kamara felterjesztésé
nek második részéből is, mely 
a mérték és megrerdelésvételre 
vonatkozik és u. n. szerzett jo
gokat nem ismer. Itt a kamara 
azzal a fenntartással él, hogy 
legalább 2 évi türelmi időt lép
tessenek életbe, mely alatt adas- 
sék mód az érdekelteknek arra. 
hogy szakismeretüket illetékes 
fórum előtt beigazolhassák. Eh
hez kommentárt fűzni nem kell. 
mert mindentől eltekintve, jogos
nak kell elismerni a kérelmet 
azok részéről, akiket érint. A  
kamara ezen állásfoglalása, 
mely kézművesiparosok közre
működéséveljött létre, künt nem 
találkozik olyan megelégedés
sel, mellyel ezt elkönyvelik.

A magunk részéről egyet üd
vözlünk örömmel* hogy a hábo
rúskodás megszűnt és ismét 
békében lehet dolgozni. A  ka
mara állásfoglalása azonban 
még továbbmenően azt is je
lenti-, hogy a kézművesiparos
ság részéről hangoztatott pana
szok létjogosultságát intransi- 
gens szabad kereskedelmi ol
dalról elismerik. Ezzel egyúttal 
elismerést jelentett az i«, hogy 
mindazon előző visszautasító 
állásfoglalások, melyekbe ezek 
a reformtörekvések ütköztek, a 
kézművesipari érdekek feltűnő 
mellőzését jelentették.

K rayer -  Lakk -  Férték
Kraytr B. é t Tán t 
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Jön az uj tejrendelet
A tejgazdálkodás rendjén vál

tozásokat fognak eszközölni. Az 
uj rendelet már előkészítés alatt 
áll. A Tejgazdasági Bizottság már 
nem fog ebbe beleszólni, mert 
ezt a bizottságot feloszlatják, al 
kalmazottainak felmondottak.

Ez alkalommal tényleg airól 
lesz szó, hogy a kötött tejforgal- 
rnat mai állapotában felszámol 
ják Beavatott helyen mondják, 
hogy az uj rendelet csupán a 
termelők irányában fogja az át
vételi árat minimalizálni. Minden 
egyéb vonatkozásban — hir sze
rint — helyreállítják a szabad j 
forgalmat. Ez valószínűleg igy is 
lesz. mert különben a nagy tej
ipari vállalatok nem fordítottak 
volna eddigi taktikájukon és nem 
mutatkoznának annyira megértők
nek a kiskereskedőkkel szemben.

A földművelésügyi minisztéri
umban a rendelet még nincsen 
készen, de az érdekeltek kellő 
időben meg fogják ezt kapni. A 
kötött tejforgalomnak felszabadí
tása a fővárosi és környéki detail- 
kereskedelem nagymérvű teher
mentesítését fogja jelenteni azok
tól a vexaturáktól melyeknek ma 
alá van vetve.

Á l l á s f o g l a l á s
az ecetgyárak detailáru- 

sitása ellen
Füszerszakosztályunk köréből 

érkező tömeges jelentések szólnak 
arról, hogy az ecetgyárak közvet
lenül adnak el fogyasztóknak. E 
tekintetben a kartel gyárai járnak 
elő rossz példával s mintegy 
kényszerítik a kartelen kívüli gyá 
rakat is hasonló eljárásra. A szak 
osztály az ecetkartel gyáraival 
szemben fellép és figyelmezteti 
őket, hogy a közvetlen eladáso
kat szüntessék meg. mert ezt a 
szakma barátságtalan magatartás
nak minősiti. igen érdekesen mu
tat reá erre a kérdésre az egyik 
jelentős ecetgyár igazgatósága 
amikor a Szövetséghez intézett 
levelébe í megállapítja, hogy min
dennek a kartel elárusitási fegye! 
mezetlensége az oka Olyan ese
tek is van.iak, hogy a gyár nem 
csak nagybani áron ad kis téte
leket, hanem még külön bonifi 
kációt is biztosit Ez a kereske
delmi tisztességnek már egyene 
sen arculcsapása.

M á t r a f ü r e d e n
megnyílt a S x iv ó s -p e n z ió . a szép 
kilátású erdős, hegyes vidéken. 
K ed vező  fekvésénél fogva  az összes 
mátrai kirándulóhe!yek gócpontja, a 
turisták és síelők ta lálkozóhelye. A  
penzió  télen és nyáron nyitva, mo
dern berendezéssel, kényelm es, na
pos szobákkal, a szobákban fo lyó
vízze l. fürdőszobával, minden igényt 
kielégítő elsőrendű konyhával és 
k iszolgá lássa l, nap es légfürdő tee- 
rasszal. a kertben árnyas sétautak
kal és pihenőhelvekkel Magaslati 
levegőjénél fogva a leglátogatottabb 

üdülőhelye a Mátrának. 
Szobarendelések a hejyszinen. va la 
mint Budapest. IX.. Üllői-ut 6 9 . sz. 
(telefon  : 3 0 — 0 — 0 7 . )  eszközölhetók.

Baross-tagoknak kedvezmény.

Színházi lá tcsövek , szem ü vegek , oncsiptetők. 
Zeiss-övének kel. Barométerek. hőmérők a 

legjobb kivitelben

C A L D E R O N I  É S  T Á R S A
látsseréex éknél

Bpest. VM sm artr tér 1.

A z építkezési
m u n k a a l k a l m a k  k a t a s z t r o f á l i s  

ö s s z e z s u g o r o d á s a
Szimper József szakosztályi elnök nyilatkozata
A  bérnegyed elmúlt és távolról sem 

váltotta be ozoket a várakozásokat, 
melyeket általában támasztott a gaz
dasági élet. Most vált nyilvánvalóvá, 
hogy az elszegényedési folyamat meny
nyire éles formákat ölt. A z  elmaradt 
munkaalkulmak az építkezési és tata- 
rozási iparágakat kivétel nélkül sújtják. 
A  kérdés egyik alapos ism erője, Szim - 
;>er József szakosztályi elnök a követ
kezőkben vázolta  a helyzetet :

Egy esztendővel ezelőtt egészen 
másként álltunk. Akkor még élt 
a piac az 1933. év végi nagy
arányú uj építkezések befejezésé
ből és erőteljesen táplálkozott 
azokból a forrásokból, melyeket 
a valóban széles keretű tatarozási 
munkálatok nyújtottak. Ma nincs 
befejezetlen épület Ami ősszel 
készült, úgyszólván csak 1— 2 , 
az valóban nem számit. Sajnos, 
az adókedvezményeknek megfelelő 
meghosszabbítása elmaradt s bár 
ezen a körülményen Fabinyi T i
hamér pénzügyminiszter ur sür
gősen igyekezett segíteni, amikor 
bizonyos oldalról megnyilvánult 
ellenkezéssel sem törődve, város- 
rendészeti és szépészeti szempon
tok figyelembevételével újabb 
adókedvezményeket biztositó ren
deletet kibocsátott, ez egyelőre se
gíteni nem tud.

A rendelet kissé későn érkezett. 
Lehet, hogy lesz még foganatja. 
Annyi azonban tény, hogy az 
építkezésnél érdekelt nem kevesebb, 
mint 32 iparág ebből az aáó- 
kedvezményböl egyelőre még sem
mit nem lát. A festő-, mázoló, 
tapétázó, ércfényező és aranyozó 
szakmák a dermesztőén fagyos 
dekonjunktúra súlyos károsultjai. 
De itt vannak az ácsok, az épü
letasztalosok. lakatosok, parket
tások. üvegesek és igy tovább, 
mind munka után rohannak, de 
hiába

Tavaly úgy a májusi, mint pe
dig az augusztusi lakbérnegyed 
hatalmas költözködést hozott a 
fővárosba. Az volt a nagy lakás
csere ideje. Az emberek igaz, 
hogy szerényebb viszonyok közé 
mentek, de mozgás volt és ami 
a fő, dolgoztattak Lehet, hogy 
ennek oka az is volt, hogy még 
a múlt esztendőben a háziurak 
nem egykönnyen engedtek bérle- 
szállitási kivánalmaknak Az idén 
volt ugyan költözködés, de ezzel 
kapcsolatosan nagyon kevés meg
rendelés. Még arra nem volt példa

Budapesten hogy májusi bérne
gyed után 10— 12 nappal a szoba
festő cégek tömegesen bocsássanak 
el munkásokat. Ez az idén, sajnos, 
bekövetkezett Az elseje körüli 
napokban volt tennivaló, de az
tán egyszerre, mintha elvágták 
volna.

A piac ismert cégei, melyek 
! máskor május elejétől folyton 

növekvő tempóban dolgoztak, el- 
I bocsátani kényszerültek munká

saiknak több, mint az 50 száza
lékát. A legnagyobb áldozatok 
árán is megtartott törzsmunkás
ság, csupa szakmai érték, ma 
foglalkoztatás nélkül van. Mit 
csinálnak hát a cégek ? Megoszt
ják a leszorított munkáslétszám 
között a munkaalkalmakat. Egy 
héten az egyik dolgozik olykor 
nem is teljes munkanapot, a má
sik héten a következő. Fájdalmas 
dolog ám nézni ezeket a derék 
embereket, akik a tavaszi nagy
szerű napsütésben a műhelyek 
ajta^ain kopogtatnak minden reg- 
gél

A festő- és mázolószakma még 
akkor is dolgozott, amikor az 
építkezés erősen pangott. De 
most? Ezt senki sem hitte volna. 
Budapesten ez a katasztrófa mint- 

I egy 1300 önálló iparost és leg
alább 4 — 5 ezer szakmunkást 
érint. Aggodalommal gondolunk 
arra, hogy mi lesz itt. ha bekö 
vetkezik az ősz. A mi szakmánk 
munkása nyáron fokozott teljesít
ménnyel igyekezett félretenni azt 
a keveset télire, ami kitavaszodá
sig valahogy erőt adott. A mai 
helyzetben nem hogy télire nem 

' tudnak az emberek valamit félre
tenni. hanem a rendes napi meg
élhetést sem tudják megkeresni.

Ezek a jelenségek nagyon ko 
molyak Mi orvoslást kérünk és 
várunk. Indítsák meg a nagyará
nyú közmunkákat és tegyék a 
vállalkozó tőkének lehetővé, hogy 
dolgozhassák. Legjobb tudomá
som szerint sok minden érdeklő
dés nyilvánul meg külföldről a 
transzferpénzek építkezés céljaira 
való felhasználására. Az iparosok, 
de általában az egész gazdasági 
élet kéri, hogy egyetlen ily kínál
kozó alkalmat az illetékesek ne 
hagyjanak ki, hanem minden pil
lanatot kihasználva, gondoljanak 
arra, hogy lassú vagy elutasító 
elintézés a munkások ezreinek 
kenyerébe kerül.

A  budapesti honvéd gyalogezred 
nyaralási tárgysorsjátéka

Egy pengőért nyaralhat, üdül
het, magyarországi körutazásokat 
tehet és értékes tárgyakat nyer
het bárki, aki megvásárolja az 1. 
honvéd- és I. nép föl kelő gyalog
ezred tárgysorsjátékának sorsje
gyét. Rengeteg nyereménytárgy 
van és aki nyaralási nyereményt 
kap, az egy négy hétig tartó nya
raláshoz jut akár valamelyik bala
toni fürdőben, akár Lillafüreden, 
vagy Parádfürdőn. Az utazási 
nyeremények között vannak kü
lönféle körutazási jegyek Magyar- 
ország minden részébe gyors
vonat II. osztályon. Azonkívül

l lehet nyerni egy 20 lóerős mo
torcsónakot. egy hordozható week- 
endházat. Sorsjegyek kaphatók az 
emlékműbizottság irodájában. IV., 
Ferenciek-tere 7. V. lépcső 1. Je
lentkezéseket átvesz és . szívesen 
továbbit szerkesztőségünk is. Hú
zás junius 22-én. Felhívjuk tag
társaink és olvasóink figyelmet, 
hogy az 1.— pengős sorsjegye
ket minél nagyobb számmal je
gyezzék, mert a budapesti honvéd 
gyalogezred hősi emlékműve ja
vára rendezik a tárgysorsjátékot.

H írek
S zeren cs  J ó zs e f g yá sza .

Szerencs József burgonyanagykereske
dőt súlyos csapás érte hitvesének el
halálozása folytán. A  Baross S zövet
ség elnöksége, valamint fűszer- és cse
megekereskedő. nemkülönben piaci és 
csarnoki kereskedők szakosztálya a 
köztiszteletben álló Szerencs Józsefet 
mélységes együttérzéséről és részvété
ről biztosilotta. Szerencs Józsefnét folyó 
hó 19-én helyezték az Uj köztemetőben 
örök nyugalomra.

D rogisták  k ö zgyű lése , a

Magyar Drogista Testület M ajthényi 
Béla m. kir. kormányfőtanácsos elnök
lete alatt tartott közgyűlésén Gara  Géza 
társelnök bejelentette, hogy a keres
kedelemügyi minisztériumban befejezés 
előtt áll a gyógyszerek és gyógyszerfé
lék kereskedelmi forgalmát, valamint a 
márkacikkek árvédelm ét szabályozó 
rendelet. Ismertette az egységes záróra 
rendezése, a kozmetikai cikkek gyártá
sának képesítéshez kötése ügyében be
nyújtott felterjesztéseket. A  közgyűlés 
az év i jelentést Kádár Gyula, dr. Var- 
konyi István, P o rtö rő  Jenő, Darvas 
Frigyes felszólalása után elfogadta, a 
főtitkári teendők végzéséve l Fodor 
Györgyöt bízta meg.

Ő rei G éza  ére ttség i b iz 
tos. A  kulluszminiszter d r. Ő re i 
Géza főigazgatót a szombathe
lyi felső kereskedelmi iskolához 
éietlségi biztosnak nevezte ki.

A  LÁ B  kö lcsön igén y lések  
augusztus 31-ig nyújthatók
be. a  h ivatalos lap szerdai száma 
a LÁ B  hirdetményét hozza, mely sze
rint a LÁ B  kölcsön iránti igénylések 
benyújtásának határidejét 1935. aug. 
31-ig meghosszabbitják. A  kölcsön 
kérvényezhető bérházak és családihá
zak helyreállítására, átalakítására, 
úgyszintén idegenforgalmi szempontból 
■kijelölt fontosabb városokban és köz
ségekben levő szálloda és penzióépü
letek szükségszerű modernizálásának 
iehetővétételére a folyamatban volt 
tatarozási kölcsönakció folytatásaké- 
pen az e célra még rendelkezésre álló 
korlátolt hitel erejéig. A  szállodák és 
penziók tekintetében azonban a hely
zet az, hogy a kölcsön feltételei o lya
nok, melyek csak nagyon nehezen 
teljesíthetők s innen van az, hogy a 
kölcsönösszeg teljes egészében még 
eddig nem lett kihelyezve.

Naponta
F R I S S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

E H e r c e g

s te rh á zy  husárugyár
Ajánlja : K apuvár, Sopron  vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
*fe / v á g o t ta i t ,  húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételízesítőit.
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H IR D E TM É N YE K
Ke 35265 3 1935. A  budapesti kir. j Ke 35715. 2/1935. A budapesti kir. lör-

törvényszék közhírré teszi, hogy a Ma. i vényszék közhírré teszi, hogy Har- 
gyar Rotophot r. t. részvénytársaság; sányi Gyula budapesti (nagy vásártelep) 
budapesti (VI!.. Kertész utca 38 ) sz ! bejegyzett fűszer-, gyarmatáru- és ter- 
bejegyzett cégre nézve a csődönkivüli mény kereskedő nézve a csődönkivüli 
kényszeregyezségi eljárást megindította. kényszeregyezségi eljárási megnditotta 
Vagyonfelügyelő dr. Szász Károly bu- Vagyonfelügyelő dr. Szécsi Gábor bu
dapesti (VI.. Gróf Zichy Jenő-utca 36 ) dapesti (V'.. Fáik Miksa-utca 12. sz.) 
ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. 
Sófalvi Ferenc budapesti (Vili., József- Schön Salamon bpesti (Vi., Teréz-körut 
körút 70. szóm) ügyvéd. A  hitelezők- 10.) ügyvéd. A  hitelezőknek követeié
nek követeléseiket 1935. évi junius seiket 1935. évi junius 6-ig Írásban 
hó 6. napjáig Írásban be kell jelen- bekell jelenteniük az Országos Hitelvédő 
leniök az Országos Hitelvédő Egylet Egylet központjánál Budapest. (V. kér., 
központjánál (V. Alkotmány-utca 8.) Alkotmány-utca 8. tzám ) és felhívja 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele- a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a 
zöket. hogy a netán létrejött magán- netán létrejött magánegyezség elleni 
egyezség elleni észrevételeiket az egyez- észrevételeiket az egyezségnek a Budo- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való pesti Közlönyben való közzétételét kö- 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan- vető 15 nap alatt ugyanit! írásban je- 
itt írásban jelentsék be. A z  egyezségi I lentsék be. A z  egyezségi eljárás meg- 
eljórós megindítása iránti kérelem elő- indítása iránti kérelem előterjesztésé- 
terjesztésének napja 1935. évi május nek napja 1935. .évi május hó 15. 
hó 6. napja. A z egyezségi eljárás A z egyezségi eljárás megindításának 
megindításának joghatálya 1935. évi joghatálya 1935. évi május hó 16 
május hó 17. napján áll be. napján áll be.

Budapest. 1935 május 17-én. I 1935 évi május 16.án.

Dr. Kunst Győző s. k. kir. tv. biró Dr. Kuns* Győző s. k. kir. törv. biró.

Közszállitások.
E s e t le g e s  fe lv i lá g o s ítá s o k  titk á rsá gu n k n á l a h iv a ta lo s ó rá k a la tt

Hirdetés tárgya Hirdető Hnl.mniPí„ p" ,,;mI
Fuvarozás --- - - Ádam i nyomda. Budapest

| mrijus 
- 28 16

: Építkezés ... 2. horv. \dd. ép. < szt. Ssfeh i\. 28 18
Vörösréz hegesílő hu>ai Mav. ignzgftWsrg. Búd/ pest 28 18
Répceolaj ............-............ Máv igazgatóság, hudepest 28 18
Tüzelőanyag ........... A lá  mi höiomszcgelö h \ Bpest 28 18
Könyvkötő munkák M. kir. penzuvyigazg. Budapest 28 19

i Tatarozás ... —- .............. M. kir. keresk. min. Budapest 28 19
Kenyér —.......................... — M. kir. posta bet. bizt. int. Bp. 28 19
Tüzelőanyag -.......  --- --- Kir. Orsz. Fegyintézet. Sopron 28 20
Tüzelőanyag ....... M. kir. pénzügyigazg. Miskolc 28 20
Tüzelőanyag M. kir. ail. menespars. Mezőh. 28 20
Felvonó (lift) — — - Polgármester. Budapest 28 20
Élelmiszer és tüzelőanyag Állam i tanítóképző int. Cinkoto 28 20
Építkezés .............. . Polgármester Pécs 29 19
Tej - M. k. posta bet. bizt nt. Bpest 29 19
Építkezés ........  . Elöljáróság. Szemcséd 29 19
i üzelőanyog és fuvarozás l'erenc.József T ud. Egv. .Szeged 29 19
Papír ...........  ........ Állam i nyomda Budapest 29 19
Építkezés ......................... Elöljáróság. Szalonna 29 20
Útépítés--............................ Alispán. Kaposvár 29 20
Építkezés - .......... M. k. államépit. hiv. Szikszó 31 17
Nyersvas és ferrosiiieium Máv igazgatóság. Budapest 31 18
Kocsikerékéb• oncs - . ... Máv igazgatóság. Budapest 31 18
Hengerelt vesanvag .. Máv. igazgatóság, Budapest 31 18
Szén--........................... . .-. M kir. postavezérigezg. Bpest 31 18
Építkezés ......................... VVekerle áll. munkástelepKispest 31 19
Épít kezes --- ................. Elöljáróság Rábakecöl 31 19
S z ö v e t ........  . M. kir. pénzügymin. Budapest 31 19
Tüzelőanyag --- - - - --- Polgármester. Budapest - 31 19

K ön yvök, S zin iiő zje s yc k  I
Tfe ifer T erd irá rd  íZnd-cr Tre*v*rrll 

nanrei kftnwWereal; rd-»itbrn
Pudnr*''*:?, IV.. Kossuíli I^íJos-tt 5

Tehersutosnobíiok, autó
buszok, uíeasefcrőgépek, 
tűzoltó -, iG csoIó-auiok, 
Teu d io fí — D ittrich-féle 
armatúrák, szivattyúk, 
tűzoltósági és k özegész
ségügyi szerek, köztisz
tasági eszközök.

K iv á Ló  e g y é b b  g y á r t m á n y o k :
Ipari stabilmotorok, lokomobilok, 
mezőgazdasági gépek. traktorok, 
vizhoröó- é « Őntözőkocsik. K ü lön 
fé le  h e n g e re lt  áruk. acél- és 
vasöntvények, ön tö tt v a s c s ö v e k  
és karikás kályhák. ♦  J o b b á gy , 
f é l e  f o l y t o n é g ő  k á l y 
háink f e l ü l m ú l h a t a t l a n o k  ! 
T  artalékalkatrészek mezőgazdasági 

gépekhez és automobilokhoz.

Magyar kir. áll. va s-, 
a c é l -  é s g é p g y á r a k
Bpest, X. Köbányai-ut 21.

T e le fo n  : 4 6 -0 -2 9 .

Brunhuiier ,ui v“ r;van es kamarai 
1 y  k é  p é  s z  

V ili. , B a r o s s -u t c a  61. Tel. 34-1-78. 
Művészi elsőrangú fényképek. levelező

lapok. aquareil. olajfestmények
J u tán yos  á rak .

Baross tagok és azok családtagjainak
lO 0/. k e d v e zm é n y .

p E  R S I L - H  E  N K Q - A T A
mosó é< tiszti tós/.ort éjén íj >u •: ind<»n vevőjének

MELLlHGER-léla „C flS IKÖ T pörküii kávé a legjobb.

Bab, borsó , le n cse , mák
l e g o lc s ó b b  árban

Radó Pá l V ili.,  R ö k k  S z i lá r d  u c c a  21. T e le fo n :  3 4 -0 -5 9

! Képh&í'CÍoh
] POFFfvíÁUíi'i T tR EN C-ná l 

B U D A P E S T .) »V K.arolv-krí 28 IV .. 5

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

HARMATV9Z
a  H u n gá r ia  g y ó g y fo r r á s  s z é n  
s a v v a l te lite tt  v iz e .  K a p h a tó  
m indenü tt. T e le fo n  : 5 3 -0 -0 3 .

LINGEL
BÚTOR SSSS i

S i n m  44 fé m t ls r f itó

G ö tz l L ip ó t S id o l v e g y it e r m é ^  
k é k  g y á ra  r . t.

Budapest. VII.. Cserei-utca 14. sz. 
Telefon 9 6 - 6 - 8 6  és 90-8 -27 .

t Budapest. Vül.. Kisfaludy-u. 39. •
; Telefon : Sí —2— 56. ; 
\ e ^ »4 á  t n r u x  ke H a ro a  te*

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

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

Telefon : 38—5— 28.

Legjobb  a

Cellophan
márkájú

befőzőhártya
HAJDÚ és BOKOR

Budapest,
VII., Alsó érd ősor 8. sz.

K E  I  T É R  •'-étterem
X I.,  H o rth y  M ik ló s -u t  4 8 .

Tele fon : 6 8 - 5 —2 2 .
Ú ri t á r s a s á g o k  t a lá lk o z ó  h e iy e

Pénteken szegedi halászlé. Dreher 
sörök. Balatoni fajborok. Minden 
este K á r o ly i  Á rp á d  muzsikál. 

L ip ó c z k y  J ó z s i  énekel. 
Mérsékelt arak.

Felelős szerkesztő: Tábory Gábor 

Kiadótulajdonos: Baross-Szőoetség Ke
reskedő, Iparos és Rokonszakmák 

Országos Egyesülete.
Felelős k iadó : dr. Domokos LásxÜ

Nyomatott: Puulovils Imre könyvnyomdáiéban Budapest. V II, Nyár-utca 6. — Tele fon : 37—3— 13.
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