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Az uj budapesti 
törvényhatóság

flz  elnöki tanács ülése
A Baross Szövetség elnöki ta

nácsa szerdán este Ilovszky János 
inöklete alatt ülést tartott, melyen 

az elnök ismertette a rendi kama
rai rendszerre vonatkozó elgondo
lásokat. Megállapítható, hogy az 
a nemzeti irányú hazafias munka, 
melyet a Baross Szövetség fenn
állása óta fejt ki, a legteljesebb 
mértékben fedi azokat a mélyre
ható reformtörekvéseket, melyek 
a rendi kamarák felállítására vo
natkoznak. A tanács megbízta az 
elnökség 8 tagját, hogy a reform 
részleteinek letárgyalása ügyében 
permanensen álljon rendelkezésére 
az illetékes köröknek.

Az elnöki tanács a folyó ügyek 
elintézése után a tagfelvételt in 
tézte el. s e héten is pontosan 
negyven uj tag lett felvéve ami 
közel két hónap óta immár több 
mint 300 uj tag. vagy oly jelen
tős és erőteljes szaporulat, mellyel 
ma egyetlen más szervezet sem 
dicsekedhetik. Az uj tagok ünne
pélyes és alapszabályszerü foga
dalom letétele az őszi szezon 
megnyitása lesz

A fővárosi füszerkeres- 
kedők szervezkednek a 
vasárnapi munkaszünet 
társadalmi életbelépte

tésére

Lapzártakor vesszük a főváros 
több kerületéből az értesítést, 
hogy a fővárosi füszerkereskedők 
a nyári szezonban a vasárnapi zá
rást egyszerű társadalmi utón 
akarják bevezetni. A körözésben 
levő iveket mindenütt szívesen 
fogadták és egyes körzetekben a 
jelek amellett szólnak, hogy az 
iveket száz százalékosan fogják 
aláírni. Kétségtelen, hogy egy ilyen 
lépésnek társadalmi sikere a tör
vényi rendezés szempontjából is 
már kész helyzetet teremtene. A 
füszerkereskedők ily módon akar
ják a kormánynak a bizonyítékot 
szállítani arra nézve, hogy a va
sárnapi munkaszünet bevezetésé
nek semmi néven nevezendő aka
dálya nincsen.

A választás eredménye: a 
j jobb oldal halalmas győzelme. 

Az utolsó pillanatban ráeszmélt 
az egész város arra, hogy a 
legteljesebb komolysággal keli 
megmozdulni, mert különben a 
nemzeti gondolatot veszély fe
nyegetné. A  túloldal a polgári 
kényelmet a polgári gyöngeség 
jelének lett volna hajlandó el
könyvelni.

Túl vagyunk rajta, ismét uj 
törvényhatóságunk van. azon
ban megerősödve került ki a 
küzdelemből frontunk. Hogy is 
állunk tulajdonképpen. Egy pil
lant ós a városatyák névsorára, 
megmutatja nekünk, hogy il
lusztris levelező--, pártoló-, vala
mint rendes tagjaink sorából a 
következőket üdvözölhei jük a 
városházán:

Mindenek előtt vitéz jákfai 
Gömbös Gyula m. kir. minisz
terelnök. aki azonban vá rO 'h á z i  
megbízatását vissza fogj > adni. 
aztán németprónai Wo/ff Károly, 
a Keresztény Községi Póri ag - 
lis elnöke. Raffay Sándor, Lázár 
Ferenc felsőházi tag, Ilovszky 
János, Koós Jenő, dr. Schmidt 
Richard, Harrer Ferenc, Petro- 
vácz Gyula. Bednárz Róbert 
pápai praelátus- továbbá ott lát-

Debrecenben junius hó 6-án. 
csütörtökön délelőtt 10 órakor 
nyitja meg Bornemisza Géza 
m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter ur a Tiszántúli Ipari Ki
állítást és Vásárt. Az előkészü
letek lázasan folynak és már 
egész sereg munkás dolgozik a 
kiállítási területen, építik a dísz
kapukat, a külön pavillonokat, 
berendezik a csarnokokat és 
szebbnél-szebb kiállítási építmé
nyekben mutatja be készítmé
nyeit a magyar ipar és kínálja 
áruját a kereskedelem. Már az 
első pillantásra megállapítható, 
hogy a kiállítás elrendezését a 
folyó évben sokkal szerencsé
sebben lehetett megoldani, mint 
a múlt esztendőben. Azáltal, 
hogy Debrecen város újabb 20 
ezer m2 területet bocsátott a ki
állítás rendelkezésére, a kiálli-

juk Usetty Bélát, aki a válasz
tás során ismételten jogos büsz
keséggel hangsúlyozta Szövet- 
ségünkbeli tagságát, Hufnayel 
Imre, a választottak sorában ott 
vannak : Gidró László. Kron- 
berger József, Veress Gábor, 
vitéz Pesthy Müller József Leó,
K. Császár Ferenc, Nemes Nagy 
Mihály, Hatolkay Kázmér.

Ez a gárda kétségtelenül ad 
erőt és bizalmat a kereskedő, 
iparos és vállalkozó polgárság
nak ahhoz, hogy a legteljesebb 
nyugalommal várja saját érde
keinek megvédését. A gárda ki
magasló jelleme, közügyek irán
ti szereíete, agilitása biztosíté
kunk. hogy itt érdekeink védel
met nyernek. Érdekeink pedig 
sohasem egyéniek, hanem .min
dig közösségiek, annál könnyebb 
lesz tehát a jövőben is, mint a 
múltban dolgozni.

A városháza végleges képe 
az örökös, az érdekképviseleti 
és o tisztviselői tagok szavaza
tával nz, hogy a jobboldal 64 
megválasztott képviselője, az 
örökös, érdekképviseleti és tiszt
viselői mandátumok 144 szava
zatot jelentenek 44 baloldali 
szavazat ellen. Többről nem 
kell beszélni.

tást sokkal levegősebben, átte- 
kinthetőben lehetett elrendezni, 
mint az elmúlt esztendőben. A 
kiállításon gyönyörűen vonul fel 
a textilipar, amely egy 1000 m2 

; területű csarnokot betölt. A vas 
és gépipar szintén a legelőke
lőbb vállalatokkal lesz képvi- 

; selve. A  kiállításnak külön ér
dekessége lesz a híres debre
ceni timáripar kiállítása, amely- 

; nek standjánál pompás össze
állításban együtt lesznek a céh- 

! világ emlékei is.
Hamisítatlan csárda is lesz a 

kiállítás területén, ahol külön e 
célra épített nézőtéren a derecs
kéi és hajdúnánási Bokréták 
taitanak délutánonként Bokréta 
előadásokat.

A  kiállítás egyik pazar meg
lepetése és Ígérete a virágkiál
lítás.

N a g y  e lő k é s z ü le te k
a  d e b r e c e n i  k i á l l í t á s  é s  v á s á r  m e g 

n y i t á s á r a

Szövetségi Naptár §
Fogadások a Baross-Szöve tségben: #
Elnöki fogadás: hétfőn délelőtt A 

10-től 12-ig. ^

Köpesdy E lemér a z  építési és A  
mérnöki csoport elnöke fogad : ¥  
szerdán d. u. 6— 7 óra között. W

M olnár La jos  min. tanácsos. ny. f i  
$  adöfelügyelő h .: hétfőn és csütör- A  
^  tökön d. u. 5-től 7-ig. k

A  nagykállói Nagy Dezső o. tan. A  
li biztosítási ügyekben m i n d e n  j í  

szerdán d. u. 6-tól 8-ig. §

dr. Nemes-Nagy M ihály  szövet- §  
sógi jogtanácsos : mindennap A

^  d. u. 3-tól 6-ig.

A  O T l— M A B l ügyekben szakértő  A  
] [  iroda : minden pénteken este 7 g  

órától 8-ig.

A  debreceni kiállításra szóló 
vásárigazolványok minden Me
netjegyirodában kaphatók, még 
pedig Debrecentől 100 km távol
ságig a vásárigazoivány ára 1.20 
P. 200 km-ig 1.50 P, 200 km-en 
felül 2.— P.

Junius 8, 9, 10-én a debre
ceni Stadionban nagyszerű tor
nászbajnokságok lesznek, ame
lyen a pünkösdi ünnepek alkal
mából hatalmas vendégforgal
mat várnak Debrecenbe.

Reprezentatív élet
A Baross Szövetséget a Drog

ista Szakiskola 25 éves fenn
állása alkalmából a Vas uccai 
felsőkereskedelmi iskolában ren
dezett ünnepélyen, s szakmai ki
állításon a drogista szakosztály 
tagjain kívül az elnökség részéről
I.ugossy Géza gyárigazgató kép
viselte. A kispesti kath. Legény
egyesület junius 16-iki első avató 
diszülésén a Szövetség képvise
letében megjelenik Dikk Fidél. 
konzervgyáros A m. kir. állami 
pincegazdaság budafoki telepét a 
helyi ipartestület rendezésében le
folyó tanulmányi kirándulás kere
tében junius 13-án a Szövetség 
vendéglős iparos, valamint fűszer- 
kereskedő tagjai küldöttsége élén 
maga az országos elnök keresi fel

Hirdessen a Baross-Stövelséa lapjában I

J
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Vasúti kocsi A  k ön yv-n ap
házhoz szállítva a nép ku ltú rájának szo lgá la tában
A  termelés lényegesen gazdaságo

sabb. ha a telep hajózható fo lyó mel
lett fekszik, vagy ha a vasútvonalhoz 
csatlakozó iparvágánya van. Ahol 
nincs csatlakozó vágány, ott fuvarral 
kell az árut a vasútra, illetve a vasút
ról elszállítani, am i egyrészt többszöri 
rakodást és ezzel több munkát okoz. 
másrészt rakodás közben elfolyás, tö
rés. sérülés következtében az áruban 
is veszteség áll elő. Ezt igyekezett a 
teherautó kihasználni, mikor a terme
lőtől közvetlen a fogyasztóhoz való 
szállítást végzett nemcsak egy lakókö
zösségen belül, hanem országrészeken 
keresztül is. A  teherautó a vasútnak 
veszé lyes versenytársa lett. különösen 
az olyan országokban, ahol jó utak. 
kifejlett hazai autógyártás, nagy for
ga lom  és olcsó üzem anyag ezt a ver
senyképességet elő  tudják segíteni.

A  német birodalmi vasutak m ost egy 
technikai újdonsággal igyekszik a te
herautó versenye ellen küzdeni, ami 
egyelőre ugyan még kísérletnek számit 
csak, beválás esetén azonban igen 
nagy jelentősége van.

Keskenyvágányu vasutakon —  külö
nösen Svájcban —  már régen haszná- I 
latban vannak olyan alacsony teher- 
kocsia lvázak, melyekre a rendes nyom- j  
távú vasúti kocsikat rávontatják és igy . 
szállítják  azokat átrakás nélkül. A  j 
német vasutak, illetve Culemeyer vas- ! 
úti tanácsos által szerkesztett kocsi j

— Kókai Rezső
A magyar könynap évről-évre 

növekszik jelentőségében és 
többféle uj eredményt produkál. 
Irodalmunk jelesebb termékeit 
évenkint folytatólagosan egé
szen olcsó kiadásban teszi a 
nagyközönség számára hozzá
férhetővé : a nagyobb példány
számok nyomásával a nyomda
ipar forgalmát szolgálja és al
kalmi könyveivel növeli a ma
gyar közönség könyvvásárlási 
kedvét, amire bizony nagy szük
ség van.

Érdemes talán azt is megem
líteni, hogy a könyvnap eszméjét 
Románia is átvette, sőt olt nem 
„Könyvnap“-ot. hanem „Könyv- í 
het“-et rendeznek.

El kell ismernünk, hogy a 
könyvnap érdekeit az összes 
hatóságok nagy megértéssel és 
előzékenységgel segítik elő. Kul
tuszminiszterünk maga is szer
ző. még pedig a javából és igy

nyilatkozata. —
velünk kiadókkal állandó össze
köttetésben lévén, megfelelő 
megértéssel viseltetik a könyv 
terjesztésének ügye iránt. Hálá
san kell elismernünk, hogy az 
iskoláinkban és a rádióban 
rendeletek alapján ismertetik a 
könyvnap jelentőségét.

Az iskolán ki vül i  nevelés 
könyvtárak nélkül el sem kép
zelhető. Néhány évvel ezelőtt a 
Kultuszminisztérium elhatározta 
ilyen könyvtárak felállítását. Pár 
100 könyvtárat fel is állítottak, 
azonban fedezel hiányában a 
további beszerzést szüneteltetni 
kell. De milyen jó alkalom vol
na a „Könyv-nap“ . amikor az 
ilyen könyvtárak számára a 
Kultuszminisztérium nem a szo
kásos kiadói engedménnyel, 
hanem a bolti áraknak úgyszól
ván csak töredékéért tudna meg
felelő értékes könyveket vásá
rolni.

Az OTI hátralékok
ren dezésén ek  irányelve i

azonban lehetővé teszi, hogy vasúti 
kocsikat az állomásról az ipartelepre, 
illetve a fogyasztóhoz házhoz szállítsa
nak. A  vasúti kocsit egy alacsony ra
kodón keresztül egyszerűen rávontat- 
ják a szállítókocsira, amit egy truck a 
kívánt helyre vontat. Ez a szállítható  
_ iparvágány " lehetővéteszi az átrakás 
nélküli háztól-házig  va ló szállítást.

A  technikai kivitelezés igen érdeke
sen van megoldva, amennyiben a ra
kott teherkocsi meglehetősen nagy su- j 
lyát tizenhat tömörgummiabroncsozásu 
kerék veszi á-, amiknek lengőtengelye 
a rázkódást és a talajegyenetlenségek 
hatását a minimumra csökkenti. A  ke
rekek egyenként legfeljebb 21/2 tonna 
nyomást fejtenek ki a kövezetre, ami 
m egfelel a nagyméretű teherautók m eg
engedett keréknyomósónak. A  kerekek 
különleges tengelycsatlakozósuk által 
annyira el tudnak fordulni, hogy 7.5 
méter sugaru körön tud a z  egész al- 
kalmetosság megfordulni, tehát rendes 
városi uccákban akadályta lanul köz
lekedhet. Fontos volt, hogy a súlypon
tot minél alacsonyabbra lehessen le
szállítani. ezt úgy oldották meg. hogy 
a vasúti kocsi felrakása után hydraiikus 
szerkezettel a szállítókocsin levő sint 
a vasúti kocsival együtt annyira lesü- 
lyesztik. hogy a sin csak 35 cm ma
gasságban van a kövezet felelt.

Ezeknek a vagónszóllitó  kocsiknak 
előállítása természetesen nem tartozik 
az olcsó dolgok közé. az első kísérleti 
darab készítése 30.000 márkába került 
és a gothai vagóngyór szerint széria- 
gyártás esetén is a költség 20— 25.000 
márkára rúgna darabonként, amihez 
járul még a megfelelő rakodók meg
építése is.

Amennyiben ez  a kísérlet sikerrel 
jár. egy szép napon arra fogunk éb
redni, hogy fővárosunk uccóin vasúti 
teherkocsik tarkítják a forgalmat, le
térve a minden egyéb úttal szemben 
előnyben levő  vasúti pályatestről, be
állva hétköznapi uccai teherjárműnek.

Raffay Sándor

A 16.500 1933. sz. kormány
rendelet tudvalevőleg lehetővé 
tette, hogy az OTI tartozások 
60 havi részletben fizethetők 
legyenek. A rendelet életbelé
pése óta eszközölt tapasztalatok 
azt mutatják, hogy azok az adó
sok, melyek a gazdasági viszo
nyok dacára is üzemüket foly
tatni képesek, fizetési kötelezett
ségeiknek eleget tesznek. Ellen
ben mind jobban szaporodik 
azoknak száma, akik a fizető- 
képesség állapotából kiesnek s 
igy természetes, hogy az OTI 
tartozások kérdése szinte nap- 
ról-napra jobban domborodik ki.

Abban mindenesetre egyetéi- 
tenek nemcsak a munkaválla
lók, hanem az OTI adósok is, 
hogy az oly tartozásoknál, me
lyek nyilvánvalóan nem foly
hatnak be, az adminisztrálás 
folytatása kétségtelenül hiába
való költséget jelent. A belügy
miniszternek egy rendelete bi
zonyos esetekre nézve lehetővé 
teszi azt, hogy az OTI törlést 
alkalmazzon, azonban ezen ese
tek száma nagyon kicsi. így ha 
az OTI adós igazoltan vagyon 
hátrahagyása nélkül elhal, vagy 
ismeretlen helyre költözött és a 
nyomozás ill. körözés teljesen 
eredménytelen volt, törlésnek 
van helye. Törölni lehet abban 
az esetben is, ha beigazolást 
nyer, hogy az OTI adóssal 
szemben végrehajtási eljárást 
eredménytelenül lefolytattak.

A  fennálló rendelet kiköti 
azonban, hogy az ilyen adóst 
aki ellen eredménytelen végre
hajtás vezettetett, megfelelően 
tovább is nyilván kell tartani s 
amennyiben kedvezőbb viszo
nyok közé kerül, az OTI-val 
szemben fennálló tartozás ismét 
feléled- E hasábokon ismételten 
szó esett erről a kérdésről s 
bírjuk az illetékes tényezők írás
beli igjéretét arra nézve, hogy 
az O l l  hátralékok rendezése 
be fog következni.

A  hátralékok rendezése csakis 
a gazdaságosság szemelőtt tar

tásával történhetik. Azt mi is 
elismerjük, hogy itt senkinek 
sem lehet és nem is szabad 
lehetővé tenni, hogy könnyelmű 
módon szabaduljon ettől a kö
telezettségétől, de viszont olyan 
munkaadóknál, akik saját hibá
jukon kívül kerültek ebbe a 
helyzetbe, mégis csak lehetővé 
kell tenni a hátralékok fele ré
szének elengedését. Hirt adtunk 
arról, hogy a kormányban ez a 
hajlandóság meg van, feltéve, 
hogy igazolható lesz az egyes 
esetekben, hogy az OTI hátra
lékok behajtásának megkísér
lése az adós teljes gazdasági 
romlását eredményezné-

Külön kérdésként kell szabá
lyozni a késedelmi kamatokból 
fennálló terhet is, mert tudva
levő, hogy különösen a kisipar 
és kiskereskedelem terén szá
mos olyan OTI adós van, aki
nek terhe valójában OTI kése
delmi kamatokból adódik. A 
birság jellegével biró nagy ösz- 
szegü kamatok miatt az egyszer 
kétségtelenül önhibáján kivüi 
hátralékba esett adósnak szaba
dulnia úgyszólván nem is lehet, 
mert minden erőltetett fizetés 
menete mellett sem képes el
jutni a késedelmi kamatok ki- 
egyenlítéséig s közben az újabb 
kivetésekkel tőketartozása is 
gyarapszik. Egy szinte megold
hatatlan kérdéssel állunk tehát 
szemben. A legjobb az egyenes 
rendezés útját egyengetni. Az 
az adós, aki tőketartozását fix 
idő alatt kiegyenlíti, azt mente
sítsék a korában teljesített ka
matok beszámításával a fizetési 
kötelezettség alól-

Ha ez a szabályozás nem 
következik be, akkor az OTI 
probléma nem nyerhet elinté
zést. Márpedig úgy az OTlnak, 
mint pedig a munkaadóknak 
egyformán érdekük, hogy az 
OTI számlák átessenek a gaz
dasági válság tisztító tüzén, hogy 
ott ne tartsanak nyilván több 
millióra rugó olyan követelést, 
mely a valóban egy fillért sem

ér és a jövőben sem fog érni, 
mert végérvényesen elveszett. 
Nincs értelme annak, hogy ezt 
az intézményt azzal áltassuk, 
hogy künnlevőségeiben m ég  
mekkora vagyona van, amikor 
mindenki tudja, hogy ennek a 
künnlevőségnek értékelése nem 
szabad, hogy száz százalékos 
legyen. Igen hibás intézkedé
seknek és a mostani rendezés 
folyamán minden bizonnyal 
megszűnő OTI válság kiélezését 
jelentené, ha ezt az értékelés
beli hibát tovább is fentartanók.

A kisegziszlenciák annál in
kább sürgetik ennek a kérdés
nek szeives és gyors megoldó* 
sát, mert tudvalevő, hogy az 
OTI igazgatósága már eddig is 
saját hatáskörében egyes nagy
ipari vállalatokkal szemben tel
jes mértékben érvényesítette a 
méltányosság elvét és nagyon 
tekintélyes összegű késedelmi 
kamatokat engedett el. Nincs 
tehát akadálya annak, hogy az 
egész kis emberekkel szemben, 
akik mögött nem állanak nagy 
finanszírozó források, hasonló 
méltányosságot kövessenek.

A rendelet kiadása immár 
küszöbön van s reméljük, hogy 
a fentiekben vonatkozó előter
jesztésünkből visszaadott irányj 
elvek teljes mértékben fognak 
a rendelet intézkedéseiből ki
domborodni. Meggyőződésünk 
az. hogy az OTI első eszten
deinek hibái és pénzügyi téve
dései igy még talán idejében 
kikapcsolhatok lesznek.

Mi a lén yege
a  k a r te ls z e rz ö d é sn e k ?

A  budapesti királyi Törvényszék  
32.618/1934/9. számú Ítéletével egy. a 
per során vitássá tett szerződésről a 
következő indokolással á llap ilotta  meg. 
hogy kartelszerzödésnek nem minősít
hető :

A z  1931 : XX . t. c. 1. §-a  értelmében 
az olyan megállapodás vagy határozat 
am ely árura vonatkozóan  a termelés, 
a forgalom  vagy az áralakulás tekin
tetében vagy  egyébként a 'gazdasági 
versenyt korlátozó vagy  a versenyt más 
módon szabályozó  kötelezettséget á lla
pit meg. minősíthető csak kartelszerző- 
désnek. Fő tényálladéki elem et képez 
tehát, hogy a szerződésben olyan ren
delkezések foglaltassanak, am elyek  a 
gazdasági verseny korlátozására, illetve 
szabályozására irányulnak. A  fentérin- 
tett m egállapodás lényegét azonban az 
abban körülírt szabadalom nak kihasz
nálása képezi felperes és alperes kö
zötti vonatkozásban. A  kir. törvény
szék álláspontja szerint egyes hasonló 
szerződésnek a verseny korlátozásával 
kapcsolatban csak az esetben  tudnak 
a piaci árak alakulására befolyást 
gyakorolni, ha a z  illető üzletág vá lla l
kozóinak nagyobb tömegét egyesítik 
magukban hasonló cél e lérése végett. 
Szükséges tehát, hogy a szerződés egy 
b izonyos je llegű  monopolisztikus hely
zetet biztosítson azon gazdasági egye- 
dek javára , kik a szerződésben  szere
pelnek. A z  adott esetben azonban ha
sonló monopolisztikus helyzet nem 
volt megállapítható, mert meg volt an
nak a lehetősége, hogy függetlenül a 
per tárgyát képező megállapodástól, a 
cikk előállításával M agyarországon más 
cégek is foglalkozhassanak.

A  konkrét esetben az ítélőtáblának 
a törvényszék Ítéletét helybenhagyó P-
IV. 10.050/934/13. számú ítéletével a 
per jogerős befejezést nyert, minthogy 
a per értékére va ló  tekintettel további 
jogorvoslatnak nem vo lt helye.
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A  pusztuló ácsipar
A z  ácsipar egyike azoknak a kis

ipari je llegű  iparágaknak, mely az 
utóbbi évtizedben  a muokaalkalm i és 
kereseti lehetőségek összezsugorodása 
folytán teljesen elsorvadt. Ha vizsgálat 
tárgyévá tesszük az okokat, melyek az 
ácsipar gazdasági helyzetének kialaku
lásánál döntő szerepet játszottak, úgy 
elsősorban az építkezések terén tér* 
hódított modern irányzatot kell felem 
líteni. mely a technikai fejlődésnek 
m egfelelően a házak tetőszerkezetét, 
fa helyett, vassal és betonnal helyette
síti. Ezt az átalakulást az ország meg
csonkítása által előállott helyzet idéz
te elő.

Nyilvánvaló, hogy az ács kisipar 
helyzete ennek a forradalomszerü, mo
dern építkezési rendszernek gyakorlati 
megvalósítása által tovább  romlott, a 
munkaalkalmak katasztrofális mérvben

-ökkentek.

A  helyzet ugv alakult, hogy az ács 
kisiparosok jelentős része tétlenségre 
kárhoztatva tengeti nyomorúságos é le
tét. A z  a munka, m ely ma a kisiparo- 
soknsk rendelkezésre áll, ille tve  am e
lyek m egszerezniök módjukban áll. 
csak a z  igen nyomott árak mellett sze
rezhető meg. úgyhogy az árrontással, 
sokszor tisztességtelen versennyel szem 
ben szerzett munkán sem áldás, sem 
kereset nincsen. Ezek a visszásságok 
az ácsiparban egészségtelen  állapotot 
teremtettek, m elyeknek orvoslása nél
kül az ácsipar menthetetlenül elpusztul. 
H a a beruházást á llandóan csökkentő  
állam  és főváros továbbra is a lego l
csóbb, á ron  a lu l vá lla lkozó generál- 
vá lla lkozónak ad ja k i az ácsm unkát. 
ha nem azt tekinti, hogy a munkát 
önálló, szakképzettséggel és képesítés
sel biró ácskisiparos, hanem tőkeerős, 
kontárokkal dolgoztató generá lvá lla l
kozók kapják, úgy előre veti árnyékát, 
hogy az ács kisipar teljesen elpusztul. 
M ig más szakmában nagy súlyt he
lyeznek az utánpótlásrara és kellő gon
doskodás történik, hogy a jövendő 
nemzedék szakképzettség tekintetében 
megfelelhessen a technikai fejlődés ál
tál bekövetkezett korszerű követelm é
nyeknek. addig az ácsiparban a hely
zet az. hogy Budapesten 10— 20 között 
van az ácstanoncok száma. Ez a szám 
élénk fényt vet arra. hogy az ács kis
ipar a sorvadás és pusztulás képét 
mutatja.

Feladatunk tehát fogla lkozni a zza lf 
hogy volna feltartóztatható a z  ács kis
ipar pusztulását e lő idéző  folyamat. 
Megítélésünk szerint a vázolt körülmé
nyek dacára is van lehetőség arra. 
hogy az ács kisipar foglalkoztatottsága 
kedvezővé tétessék. A z  első teendő, 
hogy az ács kisiparosok szociá lis és 
gazdasági helyzetének szemelőtt tartá
sával részükre tartassanak fenn a kis
ipa ri je llegű ácsmunkák, á llam  és fő. 
város m inden ácsm un kát egy megha_ 
tá rozott összegig k izáró lag  ács k is ipa . 
rosoknak ad jon  ki. A  munkák irány, 
árai az ipartestület á lta l á llap íttassa
nak meg. á ron  a lu li a ján la tok  figye. 
lembe ne vétessenek. Irány tadó szem 
pontként kell kimondani, hogy az ál
lam és város által k iadandó közmun
kák a Budapesten hosszabb ideje le
telepedett. szakképzettségét és m egbíz
hatóságát, va lam in t szá llítási képes
ségét iga zo ló  k isiparosoknak adassa
nak ki.

Szociális szem pontból oda kell hatni* 
hogy a z  ács k isiparosok kereseti adója  
a  tényleges kereseti lehetőség szem 
előtt ta rtásával m éltányosan oly ösz- 
szegben állapíttassák m eg. hogy azt 
megfizetni módjukban is álljon. A  tár
sadalom biztosító járulékterheket feltét
len csökkenteni kell. mert az OT1 ter
hek m érve bénitólag hat a vá lla lko 
zási lehetőségre, a  termelés verseny- 
képességére. Tek intetbe kell venni, hogy

ezeket a terheket ma a munkákra át
hárítani nem lehet.

Ha a hatóságok az ácsmunkákat 
nem fogják generálvállalatbo kiírni, ha 
a főváros megszünteti a létjogosultság
ga l nem biró. az ácskisiparosok élet- 
lehetőségét csökkentő, tőlük munkaal
kalmat és kereseti lehetőséget elvonó

- A  drogisták söpörjenek 
a maguk házatája körül, 
tartsák be az árakat, úgy 
mint azokat a Magyar 
Divatcsarnok betartja, ak
kor majd szó lehet arról, 
hogy figyelemre méltassam 
kívánságukat. “

Szóról-szóra ezeket mondta Rutkai 
ur. a Magyar Divatcsarnok Áruház 
tulajdonosa ipartestületünk jegyzőjének, 
ki megbízatásból járt el nála. és arra 
kérte őt. hogy szüntesse be az ingyen 
osztogatott Bridge-készletből, a Bridge- 
shampoon osztogatását. A  szakmai 
kívánságot Rutkai ur idézett kijelenté
sével a leghatározottabban megtagadta, 
azza l, hogy ő ingyen bárm ily nagysá
ga  és csom agolású áru t tetszés sze
rin ti mennyiségben osztogathat. Ez a 
határozott hangú elutasítás és a hang. 
melyet Rutkai ur használt, késztet ben
nünket arra. hogy kijelentésével érdem
ben foglalkozzunk és nyilvánvalóvá 
tegyük, hogy az üzleti magatartást, 
amelyet a M agyar Divatcsarnok az in
gyen minták osztogatásával követ el 
ellenünk, sérti gazdasági és üzleti ér
dekeinket. az beleütközik a tisztes és 
szolid  üzleti elvekbe és nem egyeztet
hető össze azza l *a kereskedői etiká
val. amelyet a drog  isták az egész vo
nalon követnek.

Ha e z  áruház áruira óhajtja terelni 
a figyelmet, ha lelem ényességgel, rek
lámm al és a hirdetések különféle ne
m eivel igyekszik  vevőket szerezni, ha 
a vevőszerzés a kereskedői életben 
szokásos formában és módban törté
nik. ezellen  kifogást emelnünk nem 
lehet. D e tiltakozunk azellen, hogy a 
M agyar Divatcsarnok ingyen m inták  
hirdetése és osztogatásával vonja el 
vevőinket, csökkentse életlehetőségün
ket és keresetünket. Amint sajátos és 
jogos üzleti sérelmük orvoslására meg
mozdultak a füszerkereskedők és vé 
delmet és törvényt kérnek a z  áruházak 
élelm iszer árusítása ellen, úgy kell 
nekünk drogistáknak is sorompóba 
lépnünk, mert megengedhetetlen, hogy 
a drogériaüzletek üzletkörébe tartozó 
kozm etikai, pipere- és illatszereket az 
áruházak ily, megítélésünk szerint meg
engedhetetlen versenyeszközök igény- 
bevételével ingyen osztogassák és áru
sítsák.

M egjegyezzük, hogy az a jándékcik  
kék nem  m árkacikkekből tevődtek 
össze, hanem o ly árukból, melyeket az 
áruház saját készítményeként hoz for
ga lom ba és ingyen mintaként ajándé
koz. Úgy tudjuk, hogy a kamarai zsű
rik tisztességtelen versenynek minősí
tették az ingyen minták ajándékozását. 
Oda kell tehát hatni, hogy a cég  a 
shampoon oeztogatását abban az ada
golásban és nagyságban ne folytat
hassa. Nem szabad tűrni, hogy a M a
gyar Divatcsarnok érdekeink ellen cse- 
lekedhessék. Mi tisztában vagyunk az 
ellenvetésekkel, melyeket á llásfogla lá
sunk ellen fel fognak sorakoztatni, 
tudjuk, hogy Budapesten az ország 
lakásainak számát, vásárló és fogyasz
tóképességét. jövedelm ét és keresetét 
tekintve, nincs szükség annyi áruházra, 
mint amennyi ma a fővárosban, a kis
polgári egyedek, a kiskereskedők, 
anyagi és gazdasági érdeke ellen tör.

ácstelepét, ha az adót kivető hatosé 
gok tekintettel lesznek arra, hogy az 
ácskisipetosok 90°/oa telep nélkül síny
lődik. akkor em beri számítás szerint 
feltartóztatható a folyam at, mely az 
ácskisiparosok pusztulását idézte elő

Erdei Lajos ácsmester.

ezért társadalompolitikai szempontokra 
hivatkozva indítjuk meg önvédelm i 
harcunkat, hogy a vevőink elhóditását 
célzó  akció ne sikerülhessen, hogy a 
bankérdekeltség körébe tartozó, vagy 
tőkeerősebb cég ne indíthasson pusz
tító háborút ellenünk.

A m ik or egész Európában teljes jo g 
ga l áruházellenes a hangulat és egyes 
országokban a közönség feleszmélt 
már arra. hogy pénzéért a dolog ter
mészetéből kifolyólag nem kapja meg 
m inőségileg azt az árut. am elyre igényt 
támaszt, akkor mi drogisták nem ma
radhatunk tétlenül, ha azt látjuk, hogy 
mindeeki kenyerünkre tör. hogy min
den tanulatlan szatócs a drogéria üz
letkörébe tartozó cikkeket mellékeik
ként vezeti be. és illegális versenyt 
támaszt nekünk. Harci riadót kell tehát 
fújnunk ezen visszásságok és kinövé
sek ellen. Rá kell mutatni arra. hogy 
nemcsak a magyar társadalom és a 
polgári középosztály érdeke, hanem 
magasabb államérdekek is azt teszik 
szükségessé, hogy a kormány a kisebb 
kereskedői egyedeknek nyúljon hóna 
alá. őket és törekvéseiket támogassa 
és pártolj a Hogy a drogéria üzlettulaj
donosok annyi alkalmazott után, mint 
amennyit a M agyar Divatcsarnok al
kalmaz. töhb adót fizetnek, az egy 
percre sem vitás.

Feladatunk tehát, törvényes rendel
kezést szorgalmazni, hogy az áruházak 
ingyen ajándékok osztogatásával ne 
vonhassák el vevőinket. Társadalm i 
vonatkozású akciót és nagyobbszabá- 
su propagandát kell szakmai, baráti, 
rokon i és egyesületi körökben kifejteni 
és hólabdaszerűen kell m indenütt 
agitá ln i, hogy ismerőseink, rokonaink  
és barátaink áruházakban ne vásá
roljanak. Ily bojkott mozgalommal 
előbb vagy utóbb, célt lehetne érni. 
Ha az áruházak ellenünk dolgoznak, 
mi sem lehetünk mellettük.

Harcot és hadat kell üzenni az ellen, 
hogy a M agyar Divatcsarnok a közön
ség hiszékenységére bazirozva kozme
tikai cikkeket ingyen osztogasson, ki
záró lag azért, hogy áruházára terelje 
a figyelmet, elvon ja üzleteinkkől a ve 
vőket.

Ha minden drogista átérzi az áru
házi árusításokkal reáháruló károkat, 
ha kellő időben eszm él fel arra, hogy 
védekezni és védelm et kérnie önmaga 
és családja iránt kötelessége, ha cél
tudatosan. s z í v ó s  kitartással, látható 
és láthatatlan fegyverekkel fog küzdeni 
az áruházak ingyen minta osztogatása 
ellen, akkor hisszük és reméljük, hogy 
sikerülni fog vevőinket megtartani, eg
zisztenciánkat és jövőnket biztositant. 
Ha ezek  a gondolatok tettekké és cse
lekedetekké fognak válni, akkor a M a
gyar D ivatcsarnok tulajdonosa nem  
fog nékünk ily üzeneteket küldeni és 
nem fogja ingyen sham poonok oszto
gatásával előzékeny kiszolgálással 
szerzett vevőinket tőlünk elhódítani.

M olnár Ferenc
drogista.

Hirdessen a Barsss-Sziweisés tatttábaa I

Havi ezer pengő nyereséget 
mutat ki a Cnrvin Áruház
A Corvin Áruház junius hó 

14-én tartja közgyűlését. Az 
igazgatóság által a közgyűlés 
elé terjesztett mérleg az elmúlt 
1934. évre összesen 11.535.72 
pengő tiszta nyereséget mutat 
ki. vagyis havonként nem 
egészen 1000 pengőt- A  vállalat 
egy millió alaptőke mellett ke
reken 8 millió pengő idegen tő
két tüntet fel. Hatalmas bérpa- 
lotájánakértékcsökkenése címén 
603 ezer pengőt berendezésé
nek értékcsökkenése címén 734 
ezer pengőt ir le, amivel szem
ben a mérleg aktívái között a 
bérpalota 5 és 3A millió pengő
vel szerepel, berendezése pedig 
21 2 millióval. Raktárkészlete az 
elmúlt év végén 1.2 millió P 
mérlegszerű értéket képvisel. 
Az előző évekről áthozott nye
reség 67 ezer pengő. Amint te
hát látszik ennek a vállalatnak 
saját mérlege szerint „igen rósz 
szul“ megy. Csak sajnálja az 
ember, hogy a mérlegszámla 
mellett az eredményszámla nin
csen közzétéve, ebből sem fe
hetne sokat látni, de mégis va
lamivel többet. Bizonyosan min
denki kivétel nélkül roppant 
sajnálja, hogy ilyen „vékony” 
nyereséget tüntet fel. A detail- 
kereskedők e mérleg láttán tel
jes mértékben meg vannak 
győzve arról, hogy a szegény 
Corvin-nak is mennyire rosszul 
megy és megesküsznek arra, 
hogy ez a tiszta nyereség az 
utolsó fillérig teljesen pontos.

P fe i f fe r  János
szigetm onostori strand 

vá lla lk ozása

Szövetségünk ifjú agilis tagja 
Pfeiffer János a Szent Endrével 
szemközt fekvő szigetmonostori 
sziget nagy strandját és ven
déglőjét társasvállalkozás kere
tében bérbevette. A  strand nagy
szerű fekvése már eddig is von
zotta a fővárosi közönséget, de 
ily szakszerű vezetés mellett 
kétségtelenül fellendülés elé néz, 
A  közlekedés vagy HÉV-vel, 
vagy dunai hajóval (menettérti
jegy ára 1 pengő) történik Szent 
Endréig, ott pedig motoroscsó
nakkal átkelés (oda-vissza 20 
fillér.) Kitűnő halászlé, nagy
szerű italok, árnyas kertek, vi
dám hangulat. Felhívjuk tagja
ink figyelmét erre a kirándulási 
lehetőségre. Julius hó folyamán 
füszerszakosztályunk hajókirán
dulást fog tenni Szigetmonos
torra.

J ó zse f Ferenc főh erceg  
r á d ió e lő a d á s  a. Vezérelnö
künk vitéz dr. József Ferenc 
főherceg 0  Fensége a balatoni 
propaganda élére állt azzal a 
nagyhatású tanulmányával, me
lyet az ő nevében a rádió e 
héten kedden továbbított az 
egész országhoz. A  Fenség a 
magyar idegenforgalom társa
dalmi megszervezője és a ható
sági intézkedések elindítója, 
aki ezzel a rádióelőadással je
lentős mértékbon vitte tovább 
a magyar idegenforgalom és az 
itt hon nyaralás kérdését.

Hogy vonják el
a  d r o g é r i á k b ó l  a  v e v ő k e t
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Szövetség elnöke
A  magyar Alföld metropolisa, 

Szeged nemrég márványba vés
te első polgárának. Klebelsberg 
Kunó grófnak emlékét, akinek 
e város hatalmas látható mű
vei között, — talán a legszeré
nyebb jutott osztályrészül.

Ha néha-néha ez átfogó elme 
óriás alkotásain elmerengünk, 
képzeletünk szárnya önkéntele
nül a történelmi múltba ragad 
vissza, amikor még e nagy ma- j 
gyár rónán me sziföldön. utta- ; 
lan utakon bolyongott a vándor 
és .adregényességévcl a nagy 1 
költő fantáziájának volt kimerít
hetetlen tárháza.

A huszadik század azonban 
már többé nem a romanticiz- 
mus kora : a körülöttünk élő 
nemzetek óriási léptekkel ha
ladtak elő, mig mi, csak g er 
me.kcipőben tipegünk.

Es előáll akkor a Gondvise
lés kegye folytán egy hatalmas 
férfiú, aki felkölti delejes álmá
ból Csipkerózsát, az évszázadok 
óta szunnyadó nagy magyar 
Alföldet és itt egy évtized alatt 
csodát mivel.

Ha azonban a teremtő lény
nek alkotásait vizsgáljuk, úgy 
érezzük, hogy nem az élettelen, 
hideg kövek azok. amelyek hal
hatatlanságát dicsőítik, hanem 
az a Iegmagasztosabb tény, hogy 
ő volt az, aki felismerte az A l
földi lelket és azt felszabadí
totta az évszázados lomha, tét
len nyűgtől. Felismerte az al
földi magyar lélek gyönyörű 
vonásait, nagy képességeit és ! 
azt a kultúra eszközeivel meg- \ 
nemesítve. most már módit 
adott arra, hogy a pusztai szi- ! 
laj, de már megiskolázott ma
gyar lélek a világ kultúrájának 
is méltó harcosává váljék.

Ebben a hatalmas felisme- j 
résben és alkotásban rejlik az i 
ő halhatatlansága.

Kulturkapcsolaíba hozta a ! 
szomszédos alföldi városokat, 
hog\r egymást megismerve, azok 
uj ihletet nyerjenek — s bár a

A  központi 
értékesítési
A fővárosi központi vásárte

lep értékesítési rendjének meg
alkotása kétségtelenül egyik 
nagyon fontos feladata a város
háza illetékes urainak.

A  problémának számos el
ágazása között a legnehezebb 
az őstermelői kérdés. iMa az a 
helyzet, hogy a főváros ellátási 
körzetébe eső gazdák jelentős 
része állandóan szekerezik fa
luja és a főváros között. Nincs 
túlzás benne, ha azt mondjuk, 
hogy a gazdák jelentős része 
júniusban húzza fel a csizmát 
és októberben kerül le a lábá- 
rók Hogy ez a rendszer mennyi 
időveszteséggel jár, arról külön 
nem kell beszélni- Ez nem lehet 
a termény értékesítésnek rendje.

A gazda teljesen ötletszerűen 
jön a piacra, elindul és árusí
tani igyekszik minden átgondo
lás és szervezés nélkül. Hogy 
ilyen rendszer mellett kilátás 
sincsen arra, hogy elsősorban 
a mezőgazdaság érdekében ál-

trianoni mostoha sorsban — 
újabb irányok felismerésével 
kultúrájukban megujhódnak.

Hadd oszoljon szét a nyo
masztó köd és többé ne is rin
gassa magát művelt Nyugat fia 
a fantasztikusan romantikus 
magyar Alföld ritka látványos
ságaiban. a délibábban, hanem 
itt az évszázadokon át vérziva
tarral a művelt Nyugat álmait 
őrzött és megszentelt televényen 
érezze magát itthon, kulturkö- 
zösségben egy jobb sorsra ér
demes és nagv történelmi múlt
tal biró néppel.

A városok közötti kulturkö- j 
zösség megteremtése a nagy \ 
gróf utolsó gondolata és ennek 
is lett élete és alkotásai delén • 
áldozata.

A  magvető szerte e hazában j 
termékeny talajra talált s e ha
talmas clgond >lást szerény ke
retek között szolgálja a pünkösd 
hetében itt Hódmezővásárhe
lyen. a TESz rendezte „Alföldi 
H etr *

A lelkek kiengeszteiődése 
szent ünnepén némuijon el a 
politikai párt- és oszlályharc s 
egyenlő rangsorban vonuljon fel 
a szellemi és testi munka alko
tása. mint nemzeti érték ; s a 
hajlott öreg és az ifjúság a jobb 
jövő reménysége, egymást ki
egészítve alapozzák a magyar 
jövőt.

E rettenetes trianoni katakliz
mából csak kéz kézben tudunk 
a szirteken végighaladni.

A Szentlélek magasztos ün
nepén egy meggyötört nemzet
nek nem felekezeti és osztály'- 
harcra, hanem testvéries meg
értésre van szüksége.

E pünkösdi lélek járja át a 
nemzetünk keresztjáró napjai
ban városunk, lanyháink és pusz- j 
táink minden polgárát és akkor 
az igetestet ölt és mi itt a nagy 
grófnak a magyar szivekben 
lángoló sugárral, a rideg már
ványnál maradandóbb emléket 
emelünk.

vásá rte lep
ren dszere

lóan szolid áralakulás Ehessen, 
az természetes dolog. Ezek a 
szekerező gazdák súlyos ver
senyt támasztanak a vasútnak 
és egyben távolabbi körzetekből 
terményeket piacra hozó gaz
dáknak is. Ilyen körülmények 
között az 5 6, sőt néha még
ennél is több fillér szállítási 
költséggel terhelt áru mennyire 
nem tud versenyre kelni a sze
kérről árusító gazdával. Ez a 
rendszer feltétlenül káros a tá
volabbi körzetek gazdái szem
pontjából, de ugyanilyen mér
tékbei káros a környékbeli gaz
da részére is, mert ő csak lát
szólag jár jól, amikor mindvé
gig saját kezében tartja az árut.
A valóságban nagy mértékben 
fizet rá saját munkaerejével és 
rendszertelen  értékesítésének 
minden egyéb következményé
vel.

Károsultja ennek az állam, 
amikor az értékesítésnél a vas
utat kikapcsolják, károsultja a

főváros, mely egy hatalmas in- I sártelep uj elgondolásához, ha- 
tézményt létesített a csarnoki nem megrögzitette azokat a régi 
kereskedelem részére, de nem elveket, melyek az idénypiacon 
a nagy vásártelepi kereskedők fennállottak. Ebben a vonatko- 
kezén van a forgalom, hanem zásban még mindig várjuk az 
a kóborló szekerekről bonyoló- intézkedéseket, melyek nemcsak 
dik az le. Ez a rendszertelen- arra irányulhatnak, hogy város- 
ség nem a kereskedelem hibája rendészeti szempontból változást 
s így nem is vállalhatja a fe~ eszközöljenek valamely intézmé- 
lelősséget ezekért. nyen, hanem kell. hogy irányul-

A  nagyvásártelepi kereskede- j janak arra is, hogy maga a vá- 
lem panaszt emel azonban az sárle ep modern színvonalra 
adminisztráció ellen is, mely emelkedjék a maga egesz struk- 
eddig még nem igazodott a vá- túrájában.

Mit vár a kereskedelem  
a nagyvásárteleptől ?

Mindenekelőtt — az elhang
zott ígéreteknek megfelelően — 
az áru központi értékesítésének 
lehetővétételét, hogy vegre leg
alább nagyjából fékezhetők le
gyenek azok a nagy árhullám
zások, melyeknek tanúi vagyunk 
s melyek nem kereskedelmi te
vékenységéből. hanem bűnös 
spekulációból erednek.

Várjuk azt, hogy nemzetközi 
viszonylatban reprezentatív ma
gyar élelmiszer exportkereske
delem kialakulhasson és szűn
jön meg az a helyzet, hogy a 
magyar zöldség, gyümölcs, fő
zelékféle s a termények nagy- 
sora, nehány monopolisztikus 
helyzetet élvező nagy' vállalat 
kezében összpontosuljon.

Várjuk azt, hogy a nagy vá
sártelep exportunk egyetlen

piaca legyen. Ezekből a mesz- 
szeható célokból semmi sem 
nyert megvalósítást és kimély ült 
a nagyvásártelepi kereskedelem 
és a főváros közötti szakadék, 
amennyiben a magas rezsikölt
ségek folytán a kereskedelem 
helyzete mindjobban bizonyta
lanná vált, amit csak kiélez az, 
hogy az év nyolc hónapján ke
resztül a nagyvásártelep — az 
érvényben levő rendszer miatt 
— úgyszólván teljesen meddő.

Ezen az állapoton természe
tesen segíteni kell. A nagyvá
sártelepi kereskedelem tisztán 
látjá a problémát és tudja, hogy 
egyszerre nem lehet semmit sem 
orvosolni, de azt kívánja, hogy 
az átalakitás, az átszervezés 
munkája induljon meg.

Palkovits István

m i l y e n  l e s z

a z  é r d e k k é p v i s e l e t i  
r e f o r m  ?

Az érdekképviseleti reform 
munkálatai már meglehetősen 
előrehaladott stádiumban van
nak. A kérdés törvényhozási 
rendezése nem sokat várat már 
magára. A vonatkozó tervezel 
azon az elven épül fel, hogy 
minden egyes foglalkozási ága
zatnak, vonatkozzék az akár 
szellemi, akár fizikai munkára, 
törvéényes érdekszervezettel kell 
bírnia.

Ez a reformgondolat termé
szetesen végigvonul a kereske
delem és ipar egész struktúrá
ján. E z e k n e k  a törvényes 
szerveknek feladatuk, hogy az 
egyes termelési ágak érdekeit a 
nemzetgazdaság összességi ér
dekeivel összhangba hozzák. 
Ennek megfelelően minden 
egyes termelési ágban csak egy 
törvényes érdekképviseleti szerv 
alakítható.

E törvényes érdekképviseleti 
szervek hivatása lesz a gazda
sági érdekeket előmozdítani, 
azokat megvédeni, kollektív 
munkabérszerződéseket meg
kötni, az ezekben felmerülő vi
tákat tisztázni s egy eztetni, spe
ciálisan ide lesznek utalva a 
munkaközvetítés, a munkaügyi 
bíráskodás. Súlyt fektet a reform 
arra, hogy a létesítendő szervek 
arra szoruló tagjaik segélyezé
séről gondoskodjanak.

A törvényes érdekképviseleti 
szervezet tagozódása hármas. 
Egész lent lesznek a testületek, 
aztán következnek a kerületi 
kamarák és végül a kormány
zattal szemben jelentkező egyet-

j len szerv : az országos kamara.
A szervezet felépítése tehát 

teljesen olyan, mint a mezőgaz
dasági kamaráké, ahol vannak 
kerületi kamarák, de mindezek 
feiett áll, az országos kamara s 
ez képviseli az összes ügyeket 
a kormánnyal szemben. A z  uj 
kamarák nem félhivatalos, ha
nem teljesen hivatalos alakula
tok lesznek, aminek legérdeke
sebb kifejezésre juttatója az, 
hogy a kamarák elnökeit, vala
mint igazgatóit a megalakulás 
alkalmával nem választják, ha
nem ezeket a kormány kine
vezi. Hogy a későbbiek foly'a- 
mán miként lesz ez, azt még 
ezidőszerint még nem lehet 
tudni.

Ilyformán tehát a mostani ve
gyes kamara-rendszer lényegileg 
megszűnik és lesz a kereske
delemnek. a kézmű- és kisipar
nak, valamint a gyáriparnak 
a maga országos kamarája. 
Vájjon a kerületi körzetekben 
is teljes mértékben végrehajtják 
a kamarák széjjelválasztását, az 
még egyelőre nem szivárgott ki. 
Annyi azonban tény, hogy a 
kamarai intézményen belül he
lyet kap a foglalkozási ágak 
munkássága is. Hiszen a ter
vezet eddig nyilvánosságra ke
rült részletei azt mutatják, hogy 
az érdekképviseleti reform ten
gelye a munkáskérdés meg
nyugtató elintézése.

Az országos kamara közgyű
lésének összetétele szintén égé* 
szén alulról indul ki. A  testüle
tek alakítják a kerületi kama-



33 szám. B A ROSS-SZÖVETSÉG 5

A  debrecen i fű szeres  kongresszus 
és  a z  o rszágos  tanács m egalak ítása

ráhat, azok a maguk kebeléből 
alakítják az országos kamarát.

Természetesen a reform a 
kél yszertársulás g o n d o la tá n  
ny ígszik s mindenkinek a maga 
foglalkozási ágazatán belül fel
tét énül testületi s következés
kép kamarai tagnak kell lennie. 
Ez a reform messzehatóan fog 
érvényesülni a szabad érdek- 
képviseletek helyesebben az 
egyesületek terén. Az a régóta 
várt racionalizálási folyamat, 
melyre okvetlenül szükség van. 
hogy a nemzeti társadalom az 
észszerütlen agyonszervezett- 
ségből (hiszen ebben az ország
ban nem kevesebb, mint 17.000 
mindenféle gazdasági vonatko
zású egyesület és kör van) a 
megnyugtató szervezettségbe ke
rüljön.

A  kereskedelemben a testü
letek alakítása a legszorosab
ban összefügg a kereskedelem 
szakképesítéshez kötésének kér
désével. Ezalatt természetesen 
nem azt kell érteni, hogy első 
lépésre a kereskedelem terén 
olyan mérvű szakképesitéshez- 
kötés keresztülvihető lenne, mint 
ahogy az a kézművesipari szak
mák túlnyomó nagy részénél 
van. hanem mindenesetre jelent 
annyit, hogy a kereskedelmi fog
lalkozás üzése a jövőben bi
zonyos keretek közé lesz szo
rítva, nem utolsó sorban kiin
dulva azokból a nagy nemzet- 
gazdasági érdekekből, melyek 
ehhez fűződnek.

Mármost mi lesz az országos 
méretű szabad érdekképvisele
tekkel ? Nem fognak ezek fe
leslegessé válni s nem hoz az 
érdekképviseleti reform intéz
kedéseket ezek lebontáséra?

Nem ! A  szabad érdektestüle
tek száma eiőteljesen fog csök- 
keni, azonban nem kényszer ut
ján. hanem automatikusan. Ami 
helyi vonatkozású, annak je 
lentősége megszűnik, ami or
szágos vonatkozású és életké
pes alakulat. az nemcsak hogy 
megmarad, hanem még jobban 
fog kiépülni annál is inkább, 
mert az érdekképviseleti reform
nak olyan intézkedése is vant 
hogy a szabad szervezetek tar
toznak a legteljesebb együtt
működésben lenni a kamarákkal 
s azokat állandóan foglalkoz
tatni. Ez kiutasítja majd. hogy 
a kamarák annak dacára, hogy 
teljesen hivatalos alakulatok, 
mégis állandóan a zajló élettel 
összeköttetésben maradnak.

Természetesen a készülő re
formnak — mint ezt már né
hány héttel ezelőtt jeleztük — 
kihatása lesz a márciusban el
halasztott kamarai választás 
ügyére is. Egészen más alapon 
fog ez most végbemenni, mint 
ahogy eddig elgondolva volt.

A  Tiszántúli Iparos Vásárral 
kapcsolatban Pünkösdkor Deb
recenben Országos fűszeres- 
kongresszus lesz, melynek meg- 
rendezője és összehívója a Fü- 
szerkereskedők Országos Egye
sülete A kongresszus igen 
szükreszabott tanácskozási ide
jének napirendjén szerepelnek 
a füszerkereskedelem sérelmei : 
a vasárnapi munkaszünet be
vezetésének késedelme, az áru
házi verseny, a szakmai képe- 
sitéshezkötés. a szövetkezetek 
versenye, a túladóztatás, az 
OTI-MABI terhek rendezése.

Ez a programm csak keret 
azonban ahhoz, hogy a kon
gresszus folyományaképen meg
alakuljon az egész országra 
nézve a füszerkereskedelem or
szágos tanácsa. Ez alépés szoros

A B. Sz- cipészipari szakosz
tálya az utóbbi napokban gyors 
egymásutánban két ülést is 
tartott, melyeken Botos Miklós 
elnöklete alatt részletesen meg
tárgyalta azt a helyzetet, mely 
a Wolfner bőrgyár közszállitási 
szerződésének lejárata folytán 
adódik.

Ismeretes, hogy a Wolfner 
bőrgyár korábban roppant elő
nyös közszállitási szerződést 
kötött az állammal. Ez a szer
ződés 1935. év folyamán lejár 
s a kulisszák mögött máris éles 
küzdelem folyik a szerződés 
meghosszabbítása érdekében. 
Az uj Közszállitási Szabályzat 
intézkedései azonban már eleve 
megnehezítik az ily előnyhely
zetek fenntartását, amennyiben 
a kézművesség részére fenntar
tott munkálatok tekintetében 
úgy intézkedik, hogy közszálli
tási szerződést gyáripari válla
lat részére csak abban az eset
ben lehet újra adni, ha a mi
nisztertanács többsége ahhoz 
hozzájárul.

Azok az érvek, melyeknek 
hangoztatásával annakidején a 
Wolfner gyár a valósággal nem
zeti ajándékot jelentő közszál
litási szerződést megkötötte, az

Dávid  G éza  k ép v ise li a 
B aross  S zö v e ts é g  a  d eb re 
cen i Vásáron- A  Tiszántúli 
Ipari Vásár ünnepélyes meg
nyitásán Bornemisza Géza ke
reskedelmi miniszter megjelent. 
Tekintettel a vásár megnyitá
sának korai időpontjára a fővá
rosi szervezetek nem voltak 
abban a helyzetben, hogy ott 
megjelenhessek. A  Baross Szö
vetség képviseletének vitéz dr. 
Dávid Géza a debreceni szer
vezet ügyvezető elnöke jelent 
meg.

O rs zá g o s  elnökünk pün
kösd i rád ióe lőadása . A ba
latoni évad hivatalos megnyi
tása Pünkösd hétfőjén lesz, 
amikor is Balatonfüredről I lo v  
szky János elnök rádióelőadást 
fog tartani. A  balatoni évad 
megnyitása nagyszabású ünnep

összefüggésben áll a küszöbön 
levő érdekképviseleti reformmal- 
A kongresszuson a Baross Szö
vetség Bányay Lajos és Mar- 
schalek .Imre szakosztályi el
nökök vezetésével nagyobb kül
döttséggel vesznek részt, de je 
len lesz a debreceni Baross 
Szövetség elnöksége és fűszer- 
kereskedőinek vezetősége is.

Az országos tanács felállítása 
és létesítése tekintetében a B. 
Sz. és a Füszerkereskedők Or
szágos Egyesülete között együtt
működési megegyezés létesült, 
úgy, hogy az uj szerv jogosan 
számíthat arra, hogy az ország 
valamennyi füszerkercskedője 
nevében járhasson el. Az or
szágos tanács szervezetének 
részletes ismertetését legköze
lebb hozzuk.

utóbbi évek folyamán a hadá
szati technikában bekövetkezett 
nagyon jelentős változások foly
tán már nem állanak fenn s 
ma már nemzetvédelmi szem
pontok játszanak közre abban, 
hogy a nemzet termelési be
rendezkedése a lehetőség sze
rint minél elszórtabb legyen- 
Nyilvánvalóan a Wolfner gyár 
is tisztában van azzal, hogy az 
uj helyzet nem neki kedvez, 
mert erre vezethető vissza, hogy 
az utóbbi hónapok folyamán 
messzemenően rávetette magát 
a polgári cipőkonfekcióra és 
mióta megszerezte a Delka 
részvény többséget, valósággal 
diktálni akar elsősorban a töb
bi cipőgyáraknak, de a cipész 
tömegtermelési műhelyeknek is.

A szakosztály elhatározta, 
hogy a Wolfner gyár közszálli
tási szerződésének szőnyegre 
került meghosszabbításával kap
csolatban minden eszközt meg
ragad annak érdekében, hogy 
a hátrányos versenyhelyzetet 
végre a kisipar javára billentse. 
Ennek érdekében messzemenő 
akció van előkészítőben, mely 
az összes cipészipari érdekelt
ségeket egy plattformra fogja 
hozni.

ség keretében fog lefolyni, 
melynek hivatalos szónoka dr. 
Reményi-Schneller Lajos or
szággyűlési képviselő. Az ün
nepély fénypontja a vitorlás ver
seny lesz, melyben az összes 
balatoni klubbok részlvesznek. 
A versenyt Pluchár István a 
kitűnő sportközvetítő fogja a 
rádióban élvezetesen vázolni.

L ingel Jánost m egop erá l
ták. Társelnökünk leányfalvi 
Lingel Jánost az elmúlt héten 
műtétet hajtottak végre. A  be- 
t g társelnök leányfalui villájá
ban fekszik s a körülmények
hez képest jól érzi magát. Ez 
alkalommal is az őszinte szim
pátia igen nagy mértékben for
dul a népszerű vezető egyéni
ség felé.

N évm agyaros ítás . Baldauf 
Mátyás, a hírneves Mátyás-pin

ce alapitója és tulajdonosa csa
ládi nevét belügyminiszteri en
gedéllyel Borostyánkői- re változ
tatta.

— A  drogista szak isko la  
jubileuma. A székesfővárosi 
drogista szakiskola alapításának 
15. éves jubileumán növendé
keinek készítményeiből kiállítást 
rendez. A drogista testületek dr. 
Szahlender Lajos és a tanári 
kar munkásságát junius 14-én, 
VIII., Sánd or ucca 38. sz. alatti 
dísztermében külön ünnepélyen 
fogják méltatni.

Őrei G éza  a z  A lföldi Hét 
zsűrijének e lnöke. Vasárnap 
folyik le Hódmezővásárhelyen 
az Alföldi Hét keretében a ki
rakatverseny, melynek zsűri el
nökségét az ottani kereskedők 
és iparosok egyhangúan Őrei 
Gézára propaganda szakosztá
lyunk elnökére bízták. Itt említ
jük meg, hogy pénteken este 
Őrei Géza Szombathelyen tart 
előadást az ottani Kereskedő 
Kör meghívására-

A  drogista  szak isko la  ki
állítása. A  székesfővárosi drog
ista szakiskola alapításának 25- 
év fordu ló já ra  növendékeinek 
készítményeiből, VIII., Vas-utca 
9. sz. alatti tantermében kiállí
tást rendez. A  kiállítást az ál
lam és a főváros tanügyi ható
ságainak. valamint a drogista- 
testületek tagjainak jelenlétében, 
dr. Szahlender Lajos főigazgató, 
junius hó 6-án, este 7 órakor 
nyitja meg.

Az „Alföldi Hét46 kira
kat ver senye. A hódmező
vásárhelyi , .Alföldi H ét‘ kereté
ben folyó kirakatverseny juryjébe 
Szécsi-Hcicker József iparművész 
tanár szakértőként résztvesz. Ez 
a bizalom, mely a jeles iparmű
vész felé irányul, igazolja mun
kásságának mind szélesebb kör
ben terjedő elismeréséi.

Szigethy Gábor jubile
uma. A fővárosi füszerkereske
dők ismert egyénisége, Szigethy 
Gábor junius 16-án ünnepli ön
állóságának negyedévszázados és 
házasságának harminc éves jubi
leumát. A derék Szigethy házas
párnak a Baross tábor sok sze
rencsét kíván.

fi Baross mérnöki csoport 
tudósító irodát állít fel

A Baross Szövetség mérnöki és 
építészeti csoportja szerdán dél
után Köpesdy Elemér csoportelnök 
vezetésével tartott nagyon látoga
tott ülésén Tötössy < .éza indítvá
nyára külön tudósitó iroda fel
állítását határozta el. Az iroda a 
Baross székház földszintjén nyílik 
meg ez év augusztus elsejével. 
Az iroda célja, hogy az összes 
vállalkozóknak a kiírásra kerülő 
közmunkákról, szállításokról rend
szeres és folyamatos felvilágosí
tásokat adjon, de ugyanakkor ki 
fogja terjeszteni figyelmét a köz- 
gazdasági munkaalkalmakra is s 
ezen a kereten belül kereskedőt 
és iparost még jobban fogja össze
hozni. Az elnöki tanács egyhan
gúan elfogadta a tervet és a meg
felelő felhatalmazást megadta.

CSERMÁK  
reklám  és  cégtáblaffesftö
vállalat, világi tó reklámok, lakó- 

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

Telelőn : 38— 5— 28._________

A  W o lfn er kérdés és a közszállitási 
szerződés
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A  vajfogyasztás megdrágítása áll az uj 
tejrendelet központjában

M it  k í v á n n a k
Rákospalota, Újpest, Pestújhely 

kereskedői ?A földmivelésügyi minisztéri
umban az uj tejrendelet már ké
szen áll, de azt — a napi sajtó 
híradásával ellentétben — az ér
dekeltek még nem adták ki. igy 
pontosan még senki sincsen tájé
koztatva arról, hogy a tejfronton 
mi készül. Annyi tény, hogy Buda
pest és környékének zárt területi 
jellegét az uj rendelet feloldja, s 
nem korlátozza majd semmiféle 
viszonylatban azt, hogy a fövá 
rosba mennyi tej jöjjön be Úgy 
az uradalmi tehenészetek, mint a 
kisgazdák teljes mértékben szabad 
kezet kapnak, csupán egy irány
ban lesz nagyon szigorú és drákói 
rendszabályokkal biztosított ellen
őrzés: az egészségügyi követel
mények betartása terén.

A rendelet módot fog nyújtani 
arra. hogy hatósági minimális 
átvételi és hatósági maximális 
fogyasztási árak léptettessenek 
életbe, azonban a rendelet ezt 
csak a jövőre nézve akarja fenn

tartani. Egyet azonban bizonyos 
fog hozni: a tej úr kiegészítési alap | 
fenntartását, melynek dotálásáról 
úgy fog gondoskodni, hogy a bel 
földi vajforgalom kilogrammon
ként igen érzékeny, hir szerint 
50—60 filléres megterhelés alá 
kerül, minek állítólag az volna a 
rendeltetése, hogy a tejárkiegészi- 
tési alap költségeit ne a tejet fo
gyasztó szé'es. szegény népréte
gek. hanem a vajat fogyasztó jobb 
fizetőképességű rétegek viseljék.

A rendelet elgondolásaihoz sok 
kritikai szó fér. azonban amig a 
részletek nem ismeretesek, az ér
dektestületek nincsenek abban a 
helyzetben, hogy a kereskedelem 
részéről állást foglalhassanak.

H kT r ÖNI KE RE SNI ? |
■> akkor tartsa az 1 a. Barabás *
f j  T r a p p i s t a ,  H a r a n g  és |
| Balaton vidéki csemegevajat, *

A Baross Szövetség szervez
kedésével kapcsolatban folyó lel
kes tömörülés a reformpolitika 
követelésének jegyében indult meg. 
Rákospalota, Újpest, Pestújhely 
kereskedői az egyesülés munkájá
ból akarják kivenni részüket és 
felelősségüket.

Kívánják a kereskedelem szak
képesítéshez kötésének biztosítását, 
a kiskereskedelemben a tanonc- 
tartás kérdésének rendezését. El
ismerik azonban, hogy a szerzett 
jogokat tiszteletben tartják.

Kívánják a proletariátust nevelő 
áruházak versenyének kíméletlen 
letörését és e tekintetben utalnak 
külföldi példákra, ahol nem kés
lekedtek ebbe az ügybe erélyesen 
belenyúlni és meg is volt a kellő 
eredménye.

Kinánják a vasárnapi munka
szünetnek bevezetését és a kérdés
nek olyan gyökeres rendezését,

mely tegye lehetővé a kiskeres
kedőnek azt hogy végre ő is em
beri életet élhessen. Ez a kérész 
tény felfogás alapja, melytől tági 
tani nem szabad.

Kíván ák az uj kereskedő gene
ráció megfelelő nevelésének bizto
sítását. Egy rettenetes múltat kell 
jóvátenni s százados hibkat kell 
orvosolni.

Várják a Szövetségtől azt, hogy 
a benne rejlő erők folytán keresz
tül tudja vinni az adózási rend
szernek gyökeres reformját, mely
nek az legyen az alapja, hogy a 
kis exisztenciát meg kell erő
síteni.

Nádasdy János.

Fehér csom ago ló zs in eg  
(S isá l) hátizsákot és sátrat
T5*cson H a u s c h i l d  A l b e r t n é l
Bp-s! V II Km i.Iv-körut 15. T  115-07 U A  rv es  ccg

K ö n y v e k , S zín h á zje g y ü k
P fe ife r  Ferdinánd (Z e id le r  T es tvérek * 

nem zeti könyvkereskedésben

Budapest* IV ., Kossuth Lajos-u. 5.

p E R S I L - H E N K Ó - A T A
mosó és tisztítószert ajánljon minden vevőjének

j S = a a é  D Á N  A D R I Á N )
| Budapest, V ili.. K isfaludy-u. 39. «  
i  Tufa-lse : S í—  2—5 *  f

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC-nél

B U D A P E S T *
IV. K ároly-krt. 28. IV . G erlőcri-u  5

BÚTOR !özsa usI:

leg jobb  k ivile iben

CALDERONI ÉS TÁ R SA
iátszerészeknél

Bpesl, V , Vörösmartí-tér 1.

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 r á s a i

HARM ATVIZ
a  H u n g á r ia  g y ó g y fo r r á s  s z é n  
s a v v a l  t e l í t e t t  v i z e .  K a p h a tó  
m in d en ü tt. T e le fo n  : 5 3 - 0 - 0 3 .

Brunbuber rSzSSfini
V il i . ,  B a r o s s -u t c a  61. T el. 34-1-78. 
M űvészi elsőrangú fényképek. leve lező 

lapok. aquarell. olajleslm ények.
J u tá n y o s  á ra k .

Baross tagok és azok  családtagjainak
10°/« k e d v e z m é n y .

M ELLINGER-iéle „C A S lN ö " pörköli kávé a legjobb.

B a b, b o rsó , le n c s e , mák
l e g o lc s ó b b  á rb a n  

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

Kr ay e r - Lakk -  Festék
K ra yer E. é s  Térma

• u d a p e r t ,  V „  V éo l- ir t  S 4 . T e l  —

M Ö S S M E R
vászon , fehérnem ű, ke lengye

!¥ ., fáci-u. 1-3. (Türr István-u. sarok.)
JSaross-tagoknak 5*/« engedmény 

_________________ -

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 

Kiadótulajdonos : Baross-Szövetség Ke
reskedő, Iparos és Rokonszakmák 

Országos Egyesülete.
Felelős kiadó: dr. Domokos László

Naponta
F R I S S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandifs Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

Herceg

■ E s t e r h á z y  husárugyár
Ajánlja  : K ap u vá r, Sopron  vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom 
fe lvá g o tta lt . húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételízesítőit.

M áira fü reden
m egnyílt a S z iv ó s -p e n z ió ,  a szép 
kilátású erdős, hegyes vidéken. 
K ed vező  fekvésénél fogva  a z  összes 
inatrai kirándulóhelyek gócpontja, a 
turisták és síelők ta lá lkozóhelye. 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 
kiszolgálással, nap és légfürdő ter- 
rasszal. a kertben árnyas sétautak
kal és p ihenőhelyekkel. Magaslati 
levegőiénél fogva a leglátogatottabb 

üdülőhelye a Mátrának. 
Szobarendelések a helyszínen. va la 
mint Budapest. IX.. Üllői-ut 69. sz. 
(telefon : 30— 0— 07.) eszközölhetők.

Baross-tagoknak kedvezmény.

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

D A N N E R  P É T E R  F I A
cégnél

a hírneves szegedi tarhonya leg
régibb nagybani előállítójánál 

rendeljen.

S Z E G E D .

A lap ítva  1845-ben Tel.

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