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A B. Sz. e l ő t e r j e s z t é s e i  W l n c h k l e r  István 
k e r e s k e d e l m i  m i n i s z t e r n e k

A B Sz. szerda esti tanács
ülésén az országos elnök be
számolt arról a jelentéstételről, 
melyet a z  elnökség cir. Vóinchk- 
ler István kereskedelemügyi és 
közlekedésügyi miniszternek lett.
A  miniszter, aki eddig fogadta 
az összes érdekképviseletek kül
döttségeit, szükségesnek tartotta, 
hogy személyesen és közvetle
nül is kiegészitőleg tájékozód
jék a magyar kereskedelem ak
tuális kérdései és kívánságai 
tekintet ‘ben, azért magához hi
vatta a B. Sz. elnökségét és 
egyik szakoizottságdt, hogy egy
felől az általános vonatkozású, 
másfelől pedig a különleges 
szakirányú ügyekben megismer
je a magyar kereskedelem kí
vánalmai’.

Meg ke i állapítani, hogy dr. 
Winchkler Istvánnak ez a gesz
tusa őszin'e rokonszenvet vál
tott k*. A B. Sz. ^z alkalommal 
is. mint a reá bízott érdekek 
hűséges sáfárja, a legteljesebb 
nyíltsággal állt a magyar keres
kedelem legfőbb őrének rendel
kezésére. aminthogy mi felada
tunkat mindig is úgy fogtuk fel. 
nogy az érdekképviseleteknek 
nemcsak a panaszok és sérel
mek szócsövének, hanem aktív 
közreműködőnek kel! lennie.

A mniszter előtt a B. Sz. el
nöksége részéről megjelent Ilov- 
szky János vezetésével Lingel \ 
János. Furebl Győző. Kiss Endre | 
és dr. Dom okos  László, mint az 
általános érvényű kérdések elő- i 
adói, továbbá az országos elnök 
vezetésével dr- Bikieh Lóránt, 
Csapó Géza és Szabó Ödön. 
mint az export-import szakirá
nyú bizottság előadói. A  minisz
ter dr Árkán  Ferenc min. tan. 
jelenlétében tárgyalt teljes két 
órán keresztül és a tanácskozá
sok végeztével nemcsak elisme
rését' fcejezte ki a munka felett, 
hanem súlyt helyezett arra , 
hogy az egyéb szakirányú kér
désekben a jövőben  is rendsze
res előterjesztéseket kapjon.

Maga az országos elnök is
mertette a nagyáruházak elleni 
küzdelmet és ennek a kérdés
nek minden vonatkozását. A  
nagyáruházak versenyének a 
gazdasági élet által sürgősen 
megkívánt szabályozása két fő 
irányba kell, hogy mozogjon — 
fejtegette országos elnökünk 

az egyik az áruházak füszer- 
és é le lm isze rkeresk ed ésén ek

megtiltása, amihez több tízezer
nyi kiskereskedő érdeke kap
csolódik. Am időn a kormányzat 
egyik programmpontje az. hogy 
a kisegzisztenciákat megerő
sítse és védelm ezze, nem lehet 
elzárkózni az elől, hogy a nagy
tőkés vállalkozásnak erre a te
rületre való terjeszkedését tör
vényes intézkedésekkel gátoljuk. 
Ez nem újság és nem jogfosz
tás, mert néhányan állanak szem
ben a kisemberek ezreivel, két
ségtelen, hogy a jognak az utób
biak érdekében kell közbelépnie. 
A  másik intézkedés, melyet a 
magyar kereskedelem sürgetve 
vár. az, hog\ ujabt> áruházak 
alapítása a legteljesebb mérték
ben közedenőrzés alá helyez
tessék s ezért szükséges, hogy 
az áruházak nyitása a jövőben 
kifejezetten kormányengedély— 
hez legyen kötve, engedélyt 
azonban még a kormányzat se 
adjon ki másként, mint csak úgy, 
ha valóban meggyőződnék az 
alapítás szükségességéről, amit 
a magunk részéről nem hiszünk 
mindaddig, m ig a magyar ke
reskedelem is képes lesz a gaz
dasági élet követelményeinek 
megfelelni. A  kérdés harmadik 
része a nagyáruházak által ma
gukhoz ragadott fokozott forga- 

| lomnak igazságos megadózta
tása. A  miniszter kijelentette, 
hogy az áruházi kérdés rende
zését célzó intézkedések előké
szítését meggyorsítja s ezt az 
ügyet m ielőbb tető alá kívánja 
hozni.

A  telefon-tarifa időszerű mér
séklésének ügyében szintén az 
országos elnök tett előterjesztést. 
A  tarifa-reform gondolatának 
komoly felmerülése óta minden 
oldalról különböző számítások 
folynak abban az irányban, ho
gyan lehetne a gazdasági élet 
érdekeinek is, a kincstár bevé
teli érdekeinek is eleget tenni. 
A  legkézenfekvőbb az alapdij 
lineáris mérséklése, mely az 
egész kereskedelem t e r h e i t  
könnyítené, ugyanakkor azon
ban az uj állomások bekapcso
lásának növekedésével a bevé
teli kiesés fedezetet nyerne- A  
magyar kereskedelem felfogása 
az, hogy a telefon-üzt mnek is 
a gazdasági élet követelményeit 
kell követnie és egészséges ala
pokon nyugvó fokozott forga
lommal kell bevételeit gyara
pítani. Ebben a tekintetben a

gyakorlati külföldi példák egész 
sorára hivatkozott. A z  időtartam 
beszélgetések rends?:erének be
vezetése az, mely' mindkét irá
nyú célnak megfelel. Ez a ta
rifa alkottassék meg úgy. hogy 
a három percnél hosszabb be
szélgetések dija ne változzék. A  
miniszter a maga részéről elis
merte- hogy ez a gondolat a 
gyakorlati megvalósítás szem
pontjából járható útnak mutat
kozik- Végül kérte az országos 
elnök a főváros gazdasági öve
zetébe eső nyaralókörzet hely- 
közi beszélgetéseim k tarifare
formját is.

A  karteltörvény sürgős m ódo
sítását kérve, kiemelte az elnök, 
hogy' a jelenlegi törvény hatása 
iméíeli, mégpedig azért, mert 

az árvizsgáló-bizottság által meg- 
j állapított árak betartását szank- 
| ciók nem biztosítják, márpedig 
i addig nem lehet várni eied- 
| ményt a törvénytől- Ebben a 
| tekintetben a miniszter kijelen- 
j tette, hogy a karteltörvény mó- 
! dositása egyik főkormányzati 
j gondot képezi.

Az országos elnök végül fi- 
I gyeimébe ajánlotta a minisz

ternek azokat a kedvező tapasz- 
; falatokat, melyeket a gazdasági 
| élet a m inimális munkabérek 
; rendszerével tett és kérte, hogy 

saját hatáskörében is terjessze 
ki ezt a rendszert minél több 
szakmája- A  manapság sokfelé 
tapasztalható munkabéruzsora 
éppen a tisztességes kereske
delmet szorítja hátrányos hely
zetbe s igy alapjában véve a 
tisztességtelen verseny egyik 
elemének kikapcsolásáról van 
szó. Ennél a kérdésnél a mi
niszter kijelentette, hogy máris 
elrendeli a megfelelő számítások 
eszközlését s amint ezeknek 
eredményét ismeri, az általa 
elvben szintén helyesnek tartott 
rendszert a gazdasági éleinek 
tárcája alá tartozó területen 
bevezeti.

L inge l János a gyakorlati esetek fe l
soroláséval ismertette a miniszter előtt 
azokat a káros hatásokat, melyeket az 
álszövetkezetek okoznak, melyek hang
zatos jelszavakkal, idegenérzelmü tő
kével a nagyközönséget megtévesztik. 
Különösen áll ez a kisipari termelést 
favorizáló szövetkezetekre, melyek mö
gött a legtöbb esetben nem állanak 
kisiparosok, hanem családi vállalko
zások, melyek alapjában véve kontár
működést fejtenek ki. A  visszásságo
kat megszüntetendő és megkímélendő 
az iparosságot azoktól a károktól,

melyek a szövetkezeti céggel való 
visszaélés folytán keletkeznek, figyel
mébe ajánlotta a m iniszternek olyan 
m egfelelő törvényi intézkedés megho
zatalát, mely lehetővé teszi a megfe
lelő ellenőrzést. Ebben az irányban 
hatályos eszköznek bizonyul, ha kis
ipari szövetkezetek bejegyzése a jövő
ben csak az illetékes ipartestület vé le
ményezése alapján történhessék, ami
kor is az ipartestületnek szakmai ér
dekből kötelességévé tétessék a töm ö
rülés va lóban kisipari gazdasági cél
já ró l m eggyőződni.

Purebl Győző dr. és Kiss Endre al- 
elnökök behatóan tájékoztatták a m i
nisztert a közszállifási szabályrendelet 
végrehajtásának a gyakorlatban mutat
kozó nehézségeiről és közölték a ke
reskedelemnek azon kívánságait, me
lyek a közszállitási szabályrendelet 
egyes intézkedéseinek végrehajtására  
és helyes értelmezésére vonatkoznak. 
A  miniszter ennek az előterjesztésnek 
még fokozottabb figyelmet szentelt.

Pureb l G yőző dr. referálta a vasár" 
napi munkaszünet kérdését és nyoma' 
tékkal közölte a B. Sz. mindvégig he' 
lyesnek bizonyult álláspontját, mely a 
teljes vasárnapi munkaszünetre vonat
kozik. A  miniszter m egnyugtatóig je
lentette ki, hogy az újabb szabályozás 
máris munkában van. A  B. Sz. ügy
vezetője rámutatott aztán azokra a sé
relmekre. melyek a gyárak detailárusi- 
tásából folynak s beszám olt arról, hogy 
a szakmánkénti megegyezések, melye
ket a minisztérium korábban ajánlott, 
nem vezettek eredményre. Kérte, hogy 
ebben az ügyben törvényi intézkedé
seket tegyen a m inisztérium . A  részle
tes előterjesztés alapján a m iniszter 
azonnal elrendelte, hogy m egfele lő ter
vezet készíttessék.

Purebl Győző még előterjesztette a 
könyvkereskedelem egyik sérelmét, 
mely a közhivatalokat, éttermeket, ké- 
véházakat s általában minden nyilvá
nos összejövetel i helyet elárasztó boly
gó ügynökök féktelen garázdálkodása 
folytán áll fenn. A  kereskedelmi minisz
ter ebben az irányban már régebben 
kibocsátott rendeleti intézkedést, azon
ban ezt nem hajtják kellően végre. A  
m iniszter azonnali orvoslást helyezett 
kilátásba. Ennél a kérdésnél tette 
szóvá Purebl Győző azt, hogy a köz
hivatalokban a részletek levonása és 
biztosítása körül ma már tarthatatlan 
helyzet van. A  tájékoztatás a lap
ján  a miniszter kijelentette, hogy saját 
tárcájában elrendeli az ezirányu v izs
gálatot. a többieknél pedig sürgősen 
intézkedik és korm ányzati beavatko
zást kér a sérelem megszüntetése ér
dekében.

Előterjesztéseket tettünk az idegen- 
forgalmi érdekekkel kapcsolatban. A  
szakirányú tanácskozás során a kon
krét javaslatok egész sorét adtuk át. 
melyekkel kapcsolatban ú jólag győ
ződtünk meg arról, hogy a m iniszter a 
legteljesebb mértékben át van hatpa a 
magyar kereskedelem érdekeitől és 
azokat m inden energiá jával, széles 
látókörével és hatalmdS tudásával el
tökélten felkarolja-
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Keresztény Iparosok 
Nemzetközi Kongresszusa

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

A  múlt héten Budapesten megtartott 
és a KIOSz által rendezett Keresztény 
Iparosok Nemzetközi Kongresszusén 
Szövetségünket az országos elnök Őrei 
Gézával, a propagandaosztály vezető-

A miniszter beszédében utalt 
arra. hogy a háború előtti ma
terialista osztályharcos politika 
letünőben van s mindjobban 
kidomborodik, hogy a keresz
tény etikán nyugvó gazdasági 
politika nemcsak jogosult, ha
nem egyedül célravezető. A  
keresztény etika érvényesülése 
a gazdasági életben azt jelenti, 
hogy a munka nem egyszerű 
árucikk többé, mert arra min
den embernek joga van, hogy 
emberhez méltó megélhetését 
munkájával biztosítsa. Meg kell 
tehát védeni a dolgozó társadal
mat, elsősorban a munkásság
nak a keresztény emberi méltó
ságból folyó jogait '• lelkét, egész
ségét, otthonát, bérét. El kell is
merni és érvényesíteni kell a 
kisemberek jogait és össze kell 
egyeztetni az individuális és 
szociális irányt a keresztény 
világfelfogás alapján. A magán
vagyon kétségkívül hatalmas 
hajtórugója a munkának. Ez 
teszi lehetővé a földi javak ter
melését, azonban az e javak 
feletti uralom mégsem lehet az 
egyénnek kizárólagos joga. meit 
azokkal úgy kell rendelkezni, 
hogy a társadalom egyetemes
ségének javára váljék-

A  miniszter kiemelte XIII. Leó 
é j XI. Pius pápák ezirányu vi
lágraszóló nagy cselekvéseit és 
megállapította, hogy a Rerum  
Novarum. valamint a Quadra- 
gesimo A nno  bullák, a keresz
tény etika alapján kialakuló uj 
gazdasági rend alapokmányai
nak tekinthetők. Végül tolmá
csolta a kormány szívélyes üd
vözletét A  kongresszus a mi 
nisztert hosszasan ünnepelte.

A z  üdvözlések során nérret 
nyelven beszédet mondott or
szágos elnökünk is. aki arra 
utalt, hogy a kongresszusnak bi
zonyos gyakorlati irányban is 
el kell kezdenie tevékenységét. 
A  nemzetközi helyzetet az egy
mást távoltartó szellem likvidá
lásával lehet gyógyítani s ebben 
a tekintetben a keresztény ipa
rosoknak nagyon messzemenő 
nemzetközi feladatuk van. A  
háborús szellemet csak a békés 
munka és a megértés válthatja 
fel. Márpedig ahhoz, hogy a 
lelkek közelebb jöhessenek egy
máshoz. elengedhetetlenül szük
séges, hogy az emberek, a né
pek, tehát az egyes nemzetek

Előző számunkban már hirt 
adtunk a kereskedelmi minisz
ternek arról a rendeletéről, mely 
a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamarai választásokat a központ
ban november 24. és 25. napjaira, 
a kamara vidéki körzetében pedig 
december l é r e  tűzi ki.

A miniszter a kamarai válasz
tások ügyében kiadott 9300 1935.

jéve l együtt képviselte. A  kongresszu
son Bornem isza  Géza ipari m iniszter 
nagyon figyelemreméltó beszédet mon
dott. mely tengelyét képezi az ő kéz
művesipari politikájának.

iparosai is megismerjék egymást. 
A  régi céhkorszakban ez m int
egy kötelesség volt, mert az ön 
állósulás egyik feltétele volt az, 
hogy az iparos megfelelő ta
pasztalatokat szerzett légyen 
idegenben. Erre az alapra kell 
ismét visszatérni s ezért figyel
mébe ajánlotta a kongresszus
nak, hogy a maga részéről in
dítsa meg a kezdeményező lé
péseket abban az irányban, 
hogy az iparos csereakció rend- 
szeresittessék és amennyiben 
akadályok vannak, azok közös 
megegyezéssel kapcsoltassanak 
ki. Ez a lépés bármennyire ki
csinek. jelentéktelenek tűnik, 
alapjában véve roppant fontos, 
mert nemcsak a magyar ipa
rosságnak nagy érdeke, hogy 
világot járhasson és tapasztal
jon , hanem éppen úgy érdeke 
a külföldi iparosnak is, hogy 
országunkkal, annak berende
zésével, szokásaival megismer
kedjék, de ugyanakkor közvet
lenül is lássa a magyar szor
galom, a becsületes munkának 
ipari, de különösen kézműves- 
ipari téren elért jelentős sikereit. 
A  kongresszus a javaslatot nagy 
tetszéssel fogadta.

A  kongresszus főelőadója 
Müller Antal országgyűlési kép
viselő volt, akinek magyar be
szédét Bajza Márton Szövetsé
günknek is érdemes szabómes
ter tagja fordította németre. 
Müller Antal a keresztény gon
dolatnak a gazdaságpolitikában 
való érvényesüléséről szólt és 
nz általa benyújtott és egyhan
gúlag elfogadott határozati ja
vaslat kimondja, hogy a kon
gresszus a kis- és kézműves- 
iparosfársadalom b e c s ü l e t e s  
munkája védelmében családtag
jai és alkalmazottai érdekében 
olyan jogi és társadalmi rend 
kialakulását követeli, amely a 
gazdaságpolitikában, a törvény- 
hozásban biztosítja a szociális 
igazság és a keresztény eszme 
érvényesülését és ezzel a nem
zetek, az európai béke és kul
túra érdekében fokozottabb é- 
delmet és segítséget nyújt a 
tisztes iparos munkának.

A  KIOSz a kongresszus részt
vevői tiszteletére adott vacso
rán Szövetségünk országos el
nökünkkel az élén szintén kép
viseltette magát.

számú rendeletet kiegészítette s 
bizonyos tekintetben módosította. 
A legnagyobb újítás a lajstromos 
szavazás és az ajánlás. Vala
mennyi rendes és póttagsági 
helyre csak együttesen lajstro- 
mosan lehet jelölni, tehát se több, 
so kövesebb jelölt nevét nem 
szabad a lajstiomba fölvenni, 
mint amennyi kamarai rendes éa

póttagot a választási körzet pót
tagonként választ.

Csak olyan lajstromokra lehet 
szavazni, melyek hivatalosan el 
lettek fogadva. Ennek pedig az 
ajánlási eljárás a módja. A mi
niszter uj rendelete meg is hatá
rozza a szükséges ajánlások mi
nimális számát. A jelölteket mind 
a kereskedelmi, mind pedig aẑ  
ipari osztályon Budapesten az első 
és második csoportban 500, a 
harmadikban 250. a negyedikben 
100, vidéken pedig az első és má
sodik csoportban 100. a harma
dikban 50, a negyedikben 20, az 
illető választási körzetbe és cső 
portba tartozó, illetve sorozott vá
lasztó választhat. Az ötödik kú
riában, illetve annak alcsoport
jában az odasorolt választók 
legalább 5°/o-ának ajánlása szük
séges.

Az I— IV. csoportokra nézve a 
rendelet megengedi, hogy a szük
séges minimális ajánlásokat a 
ténylegesen adott ajánlások 10 
százalékkal meghaladhassák, mig 
az V. csoportban felső határhoz 
nincsen kötve az ajánlások száma.

Minden kamarai választó csak 
egy ajánlásban vehet részt, kü
lönben ha csak felszólításra kellő 
időben nem jelentette ki, hogy 
többszörö- ajánlásai közül melyik 
érvényes, összes ajánlásait sem
miseknek kell tekinteni.

Ajánlás csak olyan iveken tör
ténhetik, melyeket a kamara adott 
ki. Az ajánlási iv számát maga a 
kamara tölti ki. Egy-egy ajánlási 
iv oldalszámát azonban az ajánlók 
megbízottja tölti ki. Már itt je
gyezzük meg, hogy a kamarai 
választásoknál közreműködő meg- 
bizottaink a kitöltésre . nézve 
minden egyes tagnak részletes 
és pontos felvilágosítással fognak 
szolgálni.

A Baross Szövetség tagjai ide
gennek, bárki legyen az, ne ad
janak ajánlást. Ajánlást csak a 
saját magunk embereinek adjunk. 
Bármely oldalról, bármily trükkel 
igyekeznének tagjainkhoz férni, 
nyugodtan várja be mindenki az idő
pontot, amikor megbízottunk az 
ajánlási aláírásáért fe l fogja ke
resni. Aki elsieti ezt a dolgot, a 
Baross Szövetség összességének 
érdekei ellen, következéskép min
denki a saját maga érdeke ellen 
vét. Megbizottaink külön szövet
ségi igazolvánnyal lesznek ellátva.

A  budapesti kamara vidéki vá
lasztási körzetére nézve megje
gyezzük, hogy a miniszternek 
9300-1935. számú rendelete ér
telmében azok a városok, illetve 
községek, amelyek eddig a ka
marában intézményesen képvi
selve voltak, legalább egy-egy 
taggal az uj kamarában is kép
viselve maradnak. Ezek a váro
sok, illetve községek a követ, 
kezók ;

az első választási körzetben 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
északi része) Budafok, Cegléd, 
Nagykőrös, Monor;

a második választási körzet
ben (Budapest-környék) Kispest, 
pestszenterzsébet, Rákospalota, 
Újpest;

a harmadik választási körzet
e n  (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár
megye déli része) Kalocsa, Kis

kunfélegyháza, Kiskunhalas, Kun- 
szentmiklós, Ráckeve ;

a negyedik választási körzet
ben Kecskemét és körzete;

az ötödik választási körzetben 
Fehérmegye és Székesfehérvár;

a hatodik választási körzetben 
Nógrád és Hont vármegyék, Vác 
és a váci járás, Balassagyarmat, 
Salgótarján.

Abban az esetben, ha pótaján
lások benyújtásának szükséges
sége merülne fel, a választási 
bizottság az ajánlási iveken fe l
tüntetett ajánlói megbízottat ér
tesíti arról, hogy ajánlás pótlan
dó és egyben tudatja, hogy a pót
ajánlásokat, mik* r kell legké
sőbben postára adni. A pótaján
lások I0a/«, meghaladják a tény
legesen bekért újabb ajánlások 
számát. Az ennél több ajánlást 
figyelmen kívül hagyják éppen 
ugv, mint az alapajánlásnál is.

A miniszter u j rendelete értel
mében a kamarai választók név
jegyzékét a kamara ismét köz
szemlére kifüggeszti. A kamara 
máris megküldötte a folyó év 
március havában összeállított és 
és helyesbített kamarai választói 
névjegyzéket Budapesten a kerü
leti elöljáróságoknak és a polgár- 
mesternek, vidéken a községi 
elöljáróságoknak. Budapesten a 
névjegyzékek szeptember 28-tól 
október 12 ig, vidéken szeptember 
30-tól október 14-ig tekinthetők 
meg. De ugyanezen idő alatt az 
összes névjegyzékek ki vannak 
téve közszemlére a kamara Ba- 
ross-termében is.

Akinek a választói névjegy
zékkel kapcsolatosan felszólam
lása van, azt intézze közvetlenül 
a kamarához, de felszólalni lehet 
a községi elöljáióság, Budapes
ten pedig a kerületi elöljáróság 
utján is. Ha a felszólamlás oka 
az, hogy valaki a választói jegy 
zékből kimaradt, a községi (ke
rületi) elöljáróságnak igazol
ványt kell adni, hogy az illető 
l e g a l á b b  egy esztendő óta 
a községben lakik s ott keres
kedést vagy ipart üz, igazolni 
kell továbbá azt is, hogy az il
lető az 1934. évre milyen összegű 
kamarai illetékkel lett megróva. 
A kifüggesztés ideje alatt elő- 
terjesztendők azok a kérelmek is, 
melyek arra irányulnak, hogyha 
valaki, aki egyszerre totjb kúriá
nak tagja, a beosztott csoport 
helyett alacsonyabba akar jutni. 
Ha valakinek több községben, 
vagy csoportban van választói 
joga, bejelentendő az is, hogy e 
jogot melyik csoportban kívánja 
gyakorolni.

A szavazás megkezdésének he
lyét, kezdő és záróóráját a válasz
tási bizottság legalább nyolc nap
pal a választás megtartása előtt 
sajtó utján közzé fog ja  tenni.

A n go l é s  francia  nye lve t
olcsón és kényelmesen sajátít
hatnak el tagjaink, alkalmazot
taik és gyermekeik Groh Heléne, 
igen művelt nyelvtanárnőnél (IV., 
Bást^á ucca 5). Három-négy tag
ból álló csoportoknak kedvez
mény. Középiskolásoknak külön 
is ajánljuk.

Baross tag Baross tagot támogat!

A  keresztény etikán nyugvó gazdaság- 
politika jogosult

.. ....................................................................................................................................... I IH W U H H I IM

Lajstrom os szavazás i rendszer  
a kam arai vá lasztásoknál
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P r ó s z  I s t v á n
a sz ö v e tk e z e ti m o z g a lm a k  ta n u ls á g a iró l

\ füszerkereskedők körében ismét 
k «n  lábrakepott a saját erő megor- 

•mizalása és a szövetkezetbe va ló  
mörülés. A  füszerkereskedők eddig 

eserves tapasztalatokat szerezlek  ép
en ezen a téren, mert számos vá lla  I- 
. zás nem bizonyult életképesnek. Ezért 

^en figyelem rem éltó az a fejtegetés.

melyet Prósz  István, a füszerkereskedö- 
társadalom egyik igen rokonszenves, 
fiatal és agilis tagja olvasóink elé tár. 
Nyilatkozatának annál inkább kell je- 

i lentőséget tulajdonítani, mert Prósz  
István tudvalevőleg a Fetis-szövelke- 
zetnek egyik igazgatósági és vezető
tagja.

A külföldi nagyszerű példák
A  füszerkereskedők szövet
zésének gondolatát semmiféle 

iKertelenség nem fogja tudni 
napirendről levenni Ez a gon
dolat él, mert súlyos gazdasági 
szükségesség fűződik hozzá• 
Hiába, a kisember érzi. hogy 
a számos versenytárs között, de 
különösen a nagytőke hihetel- 
len versenyével szemben nem 
kepes másként prosperálni, mint 
csak úgy. hogy saját mega 
igyekszik összeállni.

Külföldön is nagyon sok ki- 
serletezés előzte meg azokat az 
eredményeket, m e l y e k e t  az 
E P E K A  Németországban, vagy 
az U N iO • Svájcban fel tudnak 
mutatni. Ez a két nagyon meg
kapó példa is igazolja, hogy 
igenis a fűszer kereskedelemnek 
össze kell fognia és gazdasági 
területen kell megtalálnia az

egymáshoz vezető utat.
Nálunk is számos kísérlet volt 

és a Fétis szövetkezet, melyről 
mostanában annyi sok szó esik, 
éppen a legjobb utón volt ahhoz, 
hogy valóraváltsa a füszerke- 
reskedelem, a sok ezer kisem
ber jogos álmát. Ha meggondo
lom. hogy mintegy ezer üzlet
rész jegyző je  volt a Fétisnek, 
meg kell állapítanom, hogy ez 
az alakulat alulról indult ki, 
ami már önmagábanvéve egész
séges kezdés volt. Mert semmi
féle szövetkezet nem lehet élet
képes. mely felülről indul. Lent
ről, a kisemberek szilárd elha
tározásából és a gyakorlatilag 
megnyilvánuló szolidaritásból 
kell kinőnie annak a fának, me
lyet egymástmegsegitésnek hí
vunk.

Felülről megértést és becsületes 
rendezést!

A  füszerkereskedőtársadalom 
minden rétege érdekelve van a 
Fétisnél, ahol felekezetre vagy 
pártállásra való tekintet nélkül 
a füszerkereskedők nagy tábora 
van bekapcsolva. Amiért mi most 
hangot adunk, ez nem más, 
mint az, hogy felső helyről, a 
a kincstár részéről nem látjuk 
m egnyilvánulni a megfelelő jó 
indulatot ennek a kérdésnek 
rendezésénél. A  viszonyok mos- 
tohasága, külső és belső ellen
ségek ellenünk voltak, de bár
mennyire is igyekeznek ebbe az 
egész kérdésbe személyi szem
pontokat belevinni, ez még min
dig nem indokolja azt, hogy ezt 
a társadalmat sújtsák. Végtére 
is a pénzügyi kormány a leg
jobban tudja , hogy szövetkeze
teknél lehetnek ráfizetések, hi
szen a múlt esztendőben egy
szerre 11 és V* m illió  pengőt 
adott az államkincstár az összes 
nagy szövetkezetek szanálására. 
Ha ezt látjuk, akkor felmerül a 
gondolat, miért is nem akarnak 
a kiskereskedők ügyén is segí
teni. A  Fétisben érdekelt füszer

kereskedők azt kívánják a kor
mánytól és az elfogadott hatá
rozat alapján ebben az irányban 
folynak is nap-nap után a tár
gyalások az illetékes tényezők
kel, hogy újabb tőke rendelke- 
zésrebocsájtásával tegyék lehe
tővé ennek a keretnek további 
létezését és azt, hogy az egész 
összeg bizonyos idő eltelte utón 
becsülettel visszafizethető le
gyen.

A z  Edeka és az Unió nagy 
példák és a magyar füazerke- 
reskedők a saját maguk szo
rongatott helyzetéből eredőleg 
további és újabb kísérletekbe 
fognak. A  Fétis a maga részé
ről az első esztendőkben és ez 
bizonyított tény, P ^ 0-os rezsi
kulccsal dolgozott, ami szövet
kezeti szempontból a nemzet
közi adatok alapján azt jelenti, 
hogy a Fétis ezt a nagyszerű 
eredményt n.ár rögtön kezdetben 
biztosította, holott az Unió pl. 
csak fennállásának 25 eszten
dejében jutott ehhez az ered
ményhez*

A nagykereskedelem ellenállása
A Fétis remekül indult- A z  

első esztendőben, 1925-ben tel
jesen szerény keretből indulva 
elért évi 31 - m illió  pengő for
galomra, vagyis olyan jelentős 
teljes.tményre tekinthetett vissza, 
mi méltán meglepte a nagyke
reskedelmet. £s itt volt az első 
akadály, mellyel meg kellett 
küzdenünk- A  nagykereskede
lem. mely valahogy mindig el
lenséges álláspontra helyezke
dik. amikor a füszerkereskedők 
összeállnak, megérezte, hogy 
ilöntő ütközetet kell megindí
tania. ha elkerülni akarja, hogy 
nálunk is egy hatalmas Edeka 
alakuljon ki, melynek Német
országban ma nem kevesebb, 
mint 32 ezer tagja van. Még
pedig olyan tag. aki a legtelje
sebb mértékben ót van hatva a 
szövetkezés gondolatától. Persze 
egy Raffeisen országában más
ként nőtt ki ez a gondolat is, 
mint nálunk. Egyszóval a ma
gyar nagykereskedelem elkezdte 
a csatát velünk szemben és ma 
már lehet róla beszélni, hogy 
például a cukor eladásánál 
m integy másféléiben át áron  
aluli eladással igyekezett ben
nünket arra bírn i, hogy a had
állásból vonuljunk ki-

Mi bíztunk a magunk erejé
ben és az emberek támogató
sában* Azonban két ellenféllel 
találkoztunk itt is éspedig az 
egyik a kiskereskedő félénksége 
és könnyen va ló  befolyásolha
tósága, mert tapasztaltuk, hogy 
a nagykereskedelem ügynökei 
által mintegy iparszerüleg ter
jesztett rémhíreknek könnyen 
hitelt adott. Ez állt különösen 
azzal a perrel kapcsolatban, 
melyet a nagykereskedelem ol
csó cukorelosztásunkkal kap
csolatban ellenünk forszírozott.

amikor forgalmi adó eltitkolásért 
feljelentést tett ellenünk. A  Fé
tis a cukrot nem haszonért, ha
nem csak szerény jutalékért for
galmazta. A  per — , mely a vé
gén óriási erkölcsi elégtétellel 
végződött a kereskedőkre — , 
elhúzódott 41 2 esztendeig, de ez 
a hosszú idő éppen elég volt 
ahhoz, hogy a piacot ellenünk 
hangolják és legsajátabb híve
ink között is ellenségeket sze
rezzen nekünk. így történt, hogy 
a gyönyörűen megnyilvánult bi
zalmat, amely a nagyarányú 
jegyzésekben nyilatkozott, nem 
követte gyakorlati tett és bizony 
a füszerkereskedő, aki jegyzett 
üzletrészjegyeket, nem váltotta 
be kötelezettségeit és hátralék
ban maradt az üzletrészekkel. 
Így aztán belülről kaptunk egy 
ellenlökést, még pedig az el
maradt tőke hiánya folytán. A  
Fétis aztán átvette az Inter- 
reximet s vele együtt egy jelen
tős tartozást, melynek rendezé
sére az ismert 200 ezer pengő 
összegű állami tőkét bocsátották 
rendelkezésünkre. Hiszen ha az 
a tőke minden pengőjéig a 
miénk lett volna, akkor a Fétis 
ma valóban nem egy válságos 
helyzetbe sodródott vállalkozás, 
hanem egy viruló üzem lenne, 
mely a nagyszerű kezdet után 
okvetlenül felfelé iveit volna. 
De minden költség és kamat 
levonása és az Interrexim  adós
ságának kifizetése után a Fétis 
200 ezer pengő helyett kereken 
46 ezret kapott csak kézhez, 
ami azt hiszem mindenki előtt 
nyilvánvalóvá teszi a további 
fejleményeket. Végtére is 200 
ezer pengő kölcsön minden ter
he szakadt reánk ugyanakkor, 
am ikor a munkát csupán 46 
ezerrel tudtuk folytatni.

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

A  veszteséges múlt busás kamatai
Teljes mértékben megértem, 

hogy a füszerkereskedők nem 
engedik magukat eltéríteni az 
eredeti iránytól és természeti 
törvénynek tesznek csak eleget, 
amikor folyton újabb alapítá
sokba fognak. Ha van komoly 
és szilárd összetartás, ha van 
megértés és tudjuk kikapcsolni 
a nagy tömeg erőt veszélyeztető 
egyéni szempontokat, akkor en
nek a kísérletezésnek egyszer 
mégis fényes eredménnyel kell 
végződnie- Persze eddig mi nem 
tanultunk, megismertük ellen
ségeink számos tulajdonságát 
és főleg taktikáját. Ez a tandíj 
nekünk egyszer még kamatozni 
fog és el kell következnie az

időnek, amikor a magyar füazer- 
kereskedőtórsadaloiri le fogja 
vetni magáról azokat a béklyó
kat, mely alatt merném mondani, 
mesterségesen tartják. Jogosnak 
és méltányosnak tartom, hogy 
a Fetis-ügyben a füszerkeres- 
kedőtársadalommal szem b en  
gyakorlatilag n y ilv á n íta n d ó  
megértés alapján eyy rendezés 
következzék, teljesen megértem, 
ha alulról ismét azon dolgoz
nak. hogy a szövetkezés hallat
lan nagy erejére támaszkodva, 
szálljon szembe a kiskereskedő 
nagy versenytársaival és m eg
tartsa a szaktudás és hivatás 
becsületes mezejét, melyet ma
gának kiküzdött.

B a ra b á s  G usztáv
a füszerkereskedők hitelezésének 

veszedelméről
A  füszerkereskedő szakm a egyik 

nagyon tapasztalt férfia Barabás Gusz
táv. akinek négy évtizedet meghaladó 
tisztes tevékenységét a Baross Szövet
ség javaslatára az idei közgyűlésen a 
kereskedelmi miniszter állami elismerő 
oklevéllel tüntette ki. Ez a legnagyobb 
disz, melyet ezidő szerint kiskereskedő 
kaphat. A  tél küszöbén pályatársainak 
tájékoztatására nyilatkozik hasábjaink

ról :
Két éve van annak, hogy 

Szövetségünkben komoly inte 
lem hangzott el abban az irány
ban, hogy a füszerkereskedők 
fokozatosan és eltökélt szán
dékkal szüntessék meg a hitelbe 
való eladást, illetve legalább 
alaposan rostálják meg könyves 
vevőiket. .

Hogy volt-e s milyen mértek
ben foganatja ennek a nagyon 
szükséges intelemnek, megítélni 
teljes biztonsággal nem lehet-

A  tapasztalat azt mutatja azon
ban, hogy számos kereskedő 
továbbra is megmaradt ezen a 
veszedelmes utón. Pedig ma 
már cikkeinknek elenyésző kis 
részét vesszük mi magunk is 
hitelbe, a túlnyomó nagy részt 
készpénzért tartozunk vásárolni. 
Am ikor a gyáripar és a nagy
kereskedelem a hitelkereteket 
kezdetben szűkítette, majd foko
zatosan teljesen leépiteite, a 
detailkereskedelemnek óvatos 
lassúsággal utána kellett volna 
mennie. Semmiesetre sem ve
zethet jóra az, hogy mi egy hó
napra hitelezzük azt az árut, 
melyet átvételkor legkésőbben 
ki kell fizetnünk. Gondolja csak 
meg a szakma, hogy bármilyen 
kis összegekről legyen szó egy- 
egy detailistánál (pedig fájdalom 
nem is kicsi, hónem az egye
sek erejét félelmetesen mégha-
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ladóan nagy) hányszor lehetne I 
és kellene azt egy hónap alatt J 
megforgatni, mig végre a pén- j 
zünkhöz jutunk. Még érteném a 
dolgot, ha a kihitelezés megle
hetősen n a g y  haszonkulcsot 
magában rejtő árak mellett tör
ténnék. De ez távolról sem áll. 
mert a közfogyasztás legtöbb 
cikkénél igy pl. a cukornál, már 
eleve semmi hasznunk nincsen, 
az egyéb cikkeknél pedig az 
éles verseny nyomja az árat s 
igy nagy nehezen csak éppen, 
hogy megtérül a költségünk. 
de elvesztjük a forgótőkét, el
vesztjük annak kamatait és a 
magunk kis üzletének egész 
akcióképességét.

Ne essék a kiskereskedő abba 
a hibába, hogy neki feltétlenül 
nagy forgalmat kell elérnie — 
kihitelezés utján. A z  egészséges, 
a készpénzvásárlásos kisebb 
forgalom  aránylagosan becsü
letesebb eredményt biztosit, mint ; 
a kihitelezett áruval felfújt nagy ! 
forgatom. Csak legalább azt j 
tudnék elérni, hogy a fűszere
sek valahogyan megegyeznének 
abba. ha már a könyvrevásár- 
lást nem lehet teljesen kikap
csolni, akkor a számláknak, a 
könyvnek egy hónapon túl való i 
rendezetlenségét senki se tűrje, i 
Tapasztalom, hogy egyes keres
kedők. akik megértik a mai hely
zetet valóban igy járnak el és 
az eredmény az, hogy megtisz
títva könyves vevőiket, legalább 
a rossztól szabadulnak. Szinte 
napról-napra jobban bontakozik 
ki az a válságos kép, melyben a 
fü szerkereskedelem a kihitele
zés miatt van. A  tömegfiókos 
üzlet, az áruház, a szövetkezet, 
egyszóval azok a nagy alaku
latok. melyek bennünket fojto
gatnak, egy sem hitelez senki- : 
nek. Itt az áru, ide a pénzt — i 
ez a je lszó• Okos kiskereskedő : 
sem tehet egyebet. Inkább a 
biztos kevés, mint a bizonytalan 
sok !

A  füszerkereskedelem vesse ■ 
le magáról azt a szerepet, j 
amelybe mániákusán belevitte 
önmagát, hogy népjóléti intéz
ménye akar lenni és válságba 
.sodródott fogyasztótömegeknek 
és a munkanélküliek seregének. 
Mennyi becsületes munka ment 
már igy tönkre és füszerkeres- 
kedő családok jutottak nehéz, 
sőt orvosolhatatlan helyzetbe 
csak azért, mert a detailista hi
telez, „hozómra” adja ki az 
árut, pénzét nem látja, de ugyan
akkor a nagykereskedő és a 
gyáros egyformán beköveteli 
rajta a pénzt. Ha ezen a rossz 
irányon nem tudnánk változtat
ni, akkor nagyon tartok tőle. 
hogy az egyéni füszerkereske
delem  —  már csak v o lt!

T íz  fillér a z  OTI m unkaadói 
iga zo lván y

Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy ok
tóber 1-től kezdve a belügyminiszter ur 
261.960—rl935. sz. rendelete értelmében 
■az OTI részéről nyújtott betegségbizto
sítási segélyek igénybevételére szolgáló 
„M unkaadói, igazolványok" díja 20 fill. 
helyett csak 10 fillér. A  belügyminiszter 
ezt a könnyítést csak átmeneti időre 
vezette be éspedig egyelőre 1935. évi 
decem ber 31-ig szólóan. Amennyiben 
a kísérlet-azt igazolja, hogy az OTI 
igénybevétele nem töiténik visszaélés
szerűen, a z  igazolvány dijának leszá l
lítása hosszabb időre marad érvényben.

Tábory G ábor
az  ipartörvény re form járó l 
é s  az  a sz ta lo s ip a ro sság  
szakm ai é rdek e irő l

A z  ipartörvény reformja, m ely hóna
pok óta a legkülönbözőbb alkalmakkor 
állandó m egbeszélés tárgyát képezi, 
nem jutott túl egy szerény kísérleten, 
egy rendelettervezeten. A  tervezet — 
mint ismeretes — a szabó és a cipész
ipar szempontjából kívánta rendezni 
azokat a versenybeli eltéréseket, me
lyek ma fennállanak. Már akkor meg
állapítottuk. hogy a kérdésnek ilyen 
szűk keretekre va ló  szorítása nem fe
lel meg annak az általános szükség
letnek, melyből a rendezés maga kiin
dul. Erre nézve Tábory  Gábor a Sző. 
vétség kisipari csoportjának elnöke a 
következőket fejti ki :

Mindenekelőtt rá kell mutat
nom arra. hogy az ismert ren
delettervezet átdolgozásáról a 
nyilvánosság eddig nem hallott 
semmit. A z  iparosok nagy öröm
mel fogadták a minisztérium 
bátor lépését, a liberális keres
kedelem hallatlan elánnal ellene 
vonult fel. A z  eredmény : a ren
delettervezetet visszavonják, —  
átdolgozás céljából- Ez annyit 
jelent, hogy egy bizonyos időre 
a rendelet a nyilvánosság ré
szére megszűnt. De már elmúlt 
az az idő, mely alatt a terve
zetet kellően átdolgozni lehetett 
volna és eddig még nem hallot
tunk róla semmit. Remélhetőleg 
nem lett áldozata ez a szerény 
tervezet a kereskedelmi minisz
térium kettéválasztásának. Csak 
nem történt most az, hogy az 
egész kérdésnek nincs gazdája 
és felelős szerkesztője ? !

Egyebekben az asztalosipa- 
rosságnaknak éppen olyan sú
lyos követelései vannak. mint 
bármely más szakmának. A

bútorkereskedelemben már be
vett szokás a rendszeres kon
tárkodás, a szakiparos kikap
csolásával való dolgozás. Az  
asztalosság megkapta a mini
mális bérek folytán az  egyik 
irányú védelmet, hogy a speku
láns iparos-vállalkozókal, akik
nek az iparhoz csak annyi kö
zük van, hogy kalózkodnak ezen 
a területen, eltiltották az emb< ri 
munkaerő lelkiismeretlen kihasz
nálásával való visszaélésektől. 
De még rendezetlen a kérdés- 
r ek másik, ugyancsak lényegbe 
vágó része : az asztalosipart
csak szakiparos készíthesse. 
Ezen a téren nem tudok egyet
len szempontot felhozni a bútor
kereskedelem v i s s z aé l é se i nek  
igazolásai a. Sen miféle sz< mpont 
sem teszi szükségessé és elfo
gadhatóvá azt. hogy bútorkeres
kedő fényesítsen, furnirozzon, 
javítson, átalakítson nem szak
iparos, hanem facér-segédek 
bekapcsolásával. A  butoit nem 
ölti senki sem magára, a meg
rendelő a szállítással kétségte
lenül várhat annyit, amig azt 
szakszerűen cs i ná l j ák  meg, 
vagyis teljesen indokolatlan az. 
amit a bútorkereskedelem részé
ről hangsúlyoznak, hogy nincs 
idő a szakiparos bekarcsolására 
és meghívására.

A z  asztölosság minden ága
zata szenved a kontárkodás 
terhe alatt, tehát a minisztérium 
ne feledkezzék meg arról, hogy 
a kérdés rendezése ennek az 
iparnak m ellőzés vei nem esz
közölhető.

T ilta k o z tu n k
egy népkonfekció-áruház 
nyitása ellen

Legutóbbi elnöki tanácsülé- ! 
sünk határozatából kifolyólag a j 
Baross Szövetség

erélyes feliratban isméi tette 
a kereskedelmi és közleke
désügyi miniszter előtt azt, 
hogy a budapesti piacon  
Berlinből átköltöző nagy 
áruház akar iparigazolványt 

váltani•

Ez az áruház eltérőleg az eddi
giektől, nem mindenféle cikket 
tartana, hanem

kizárólag népkonfekciócik- 
kekkel foglalkoznék,

de lenne egy külön uriszabó- 
sága is, melynek részére utazó
kat nagy fizetéssel fogadnak fel.

A  terv az, hogy ez az áru
ház egy az egész országra 
kiterjedő hatalmas mérték
utáni repülőszabóság lenne 
és hihetetlen nagy tőkével 
rendelkezve, a részletfizetés
re való ruházkodást nem
csak a fixfizetésü rétegek, 
hanem úgyszólván minden
ki részére, de természetesen 
előszeretettel a köztisztvise
lők részére lehetővé ttnné•
Elnöki tanácsülésünk átlátva

azt a nagy veszedelmet, melyet 
egy ily áruháznak létesilése je
lentene

a m agyar szabóságnak és 
posztókereskedelemnek egy

aránt,
a kereskedelmi és közlekedés- 
ügyi kormányhoz igen erős til
takozó iratban fordult s ebben 

nyomatékkai kérte teljesí
teni a Baross Szövetség idei 
évi rendes közgyűlésén e l
hangzott m iniszteri Ígéretet, 
mely az áruházi kérdésben 
nemcsak a versenyrende
zést helyezte kilátásba, ha
nem kifejezetten m egm on
dotta, hogy újabb áruházak 
alapítását semmi szín alatt 
sem fogja lehetővé tenni.

Erről a tiltakozásról a főváros 
polgármesterét, mint II. fokú 
iparhatóságot szintén értesítettük 
azzal, hogy az iparengedélyt az 
áruház részére ne adja meg.

Színházi látcsövek, szemüvegek, orresiptetök 
Zeiss-üvegekkel. Barométerek. hömárők a 

legjobb kivitelben

CALDERONI ÉS TÁRSA
látszerészeknél
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A Baross Szövetség
a közü le tek  é s  ü zem ek  

h áz ila gos  s zob a fes tésén ek  
é s  m ázo lásán ak  beszün te

té s é t kérte

Akárm ennyire hihelellennek hangzik, 
de úgy van. hogy csaknem húsz esz
tendővel a háborús állapot befejezése 
után az egyes m inisztériumokban, in
tézm ényeknél, üzemeknél, közhivata
loknál. úgy a z  állam nál, mint pedig 
fővárosnál, valam int az egyes törvény- 
hatóságoknál ma sűrűn találkozunk 
azza l, hogy szobafestési, mázolási, 
nyezési éstakaritási munkálatokat nen. 
a szakiparossal, hanem a hivatal al
tisztjeivel végeztetnek Befutott jelenté
sek szerint a rendőrség, a posta igaz
gatóság s egyéb szervek úgyszólván 
rendszeri csináltak m ár abból, hogy 
a szakiparost egyenesen m ellőzik . V a 
lósággal titkos közüzem ek ezek. Hogy 
a közhatóságnak, m ely legyen bármely 
helyen, ezt megtennie nem szabad, v i
lágos. H a valakinek, úgy elsősorban 
magának a közhatóságnak keH minden 
igyekezetével azon  lennie, hogy a lör 
vényes előírások m indenben pontosan 
tartassanak be. M árpedig, ha iparlör- 
vényünk a szobai- slést. mázolást, érc
fényezést és igy tovább munkálatokat 
fenntartja szakiparosnak, vagyis véd e
lem be veszi, akkor nem lehet a ható
ság bárm ely szerve az. m ely kijátsza 
ezt a törvényt.

Ez súlyos sérelm e nem a közvetlenül 
érintett iparoknak, hárem  m agának rz  
egész kisiparosságnak. Adatokkal -er 
nyilvánosság előtt nem akarunk -fel
lépni, mert feltesszük, hogy bár rend
szeres jelenségek ezek, m égis inkább 
a rró l van szó. hogy  egyes h iva ta lfő 
nökök rosszu l értelm ezik  kötelességü
ket. Ha a közhivatali segéd, vagy 
szolga valam ikor iparossegéd volt és 
igazolhat a is szakképzettségét, azért 
még nem jogos arra. hogy szakmunkát 
végezzen  másnak a m egb ízásából és 
számlájára. A  közh iva ta l nem szerződ
hetik ipa ri m unka végzése tekintetében  
sa já t a ltisztjeivel. A z  ekként fog la lkoz
tatott e lem ek természetesen vérszem et 
kapnak és hiva ta los elfogla ltságukon  
kívül is fo ly tatják  ezt a  tevékenységet 
m agánosoktól e lvá lla lt m unkáknál. 
A z  ily kontár nem fél. Hogyan is félne, 
hiszen az állam i hatóság assziszten
c iá ja  mellett, az állam szervein ek  m eg
bízásából és az á llam  ' részére kontér- 
kodott felsőbb parancsra. A z  ilyesmi 
felbátorít, bennünket pedig felháborít. 
A z  eljá rás jog ta la n , tisztességtelen, 
törvénytelen. Szükségesnek tartottuk 
ebben az ügyben B ornem isza  Géza 
iparügyi m iniszter urat részletesen in
formálni azzal, hogy ennek az. enyhén 
szó lva , garázda állapotnak erélyesen 
vessen véget.

M unkában
a z  áruházi ren de let
A z  áruházi verseny fékezését célozó 

kormányrendelet munkálatai —  mint 
erről meggyőződtünk —  folynak. A  
szaksajtónak híradásai, m elyek a ren
delet kereteire és tartalmára vonatkoz
nak, azonban koraiak. M a még nincsen 
teljesen kialakult álláspont abban a te
kintetben. hogy az áruházi rendelet 
milyen korlátozásokat fog  hozni. A  Ba
ross Szövetség törekvése arra irányul, 
hogy a rendelet minden vonatkozásban 
adjon védelm et a kiskereskedőnek. A  
je lek  szerin t kom prom isszum os m eg
oldás készül. Eben a tekintetben meg 
kell állapítani, hogy a rendezés legki' 
sebb m érve az, am i Ausztriában van- 
Megnyugtatjuk az érdekelteket, hogy 
ez a kérdés legodaadóbb gondozásunk 
tárgyát képezi.
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B o z z a y  S á n d o r
a szabóipari szakosztály uj elnöke 

a szakmai feladatokról

1 4 és 44. § -a i ügyében 
szembeállítják 
a két minisztériumot

lmult héten a kereske- 
minisztériumban ankét 
ipartörvény 4. és 47. §§ . 
fása ügyében annak ide- 

; észült tervezettel szem- 
endő állásfoglalásra. A  
t eredeti formájában az 
i minisztériumhoz került 
reform végrehajtása az 

!ata- A  kereskedelmi és a 
^edésügyi minisztérium a 

jvas ttal szemben az ellenzéki 
á!! • lton van, vagyis minden 

tben azon fáradozik, hogy 
•skedelem kihangsúlyozott 

keit védje meg.
l két m inisztérium  között 
en a kérdésben az álláspon- 

kiéleződnek. A z  ipari mi
sztérium természetesen válto- 
itlanul a reform végrehajtása 
íeilett van, a kereskedelmi mi

nisztérium ellenben túlzottnak 
tartja az ipari részről hangsú
lyozott követelések t. A  közve- 
titó javaslatot, melyet a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparka- 

a készített és am ely azt cé- 
zta. hogy ám valósítsák meg 

a reformot, de mindenesetre ad
nak egy-két évi átmeneti időt. 

az ipari oldal elfogadhatatlannak 
elenti ki. Viszont a kereske
delmi oldalon hangsuN ózzák, 
o g y  olyan kívánalmak, melyek 

'a irányulnak, hogy a terve- 
szerinti kihágásért már első 

esetben két havi szabadságvesz
tést vagy nyolcezer pengő pénz- 

■ lehessen kiszabni, tul- 
\ mai tételes törvények 

kér mert kihágásért két
hélnél hosszabb szabadság
vesztést kiszabni nem lehet.

Az iparosság a budapesti K a 
mara állásfoglalását nem teheti 
magáévá, mert hiszen két évi 
türelmi időnek beiktatása egy- 

m azt jelentené, hogy ezen 
az iparigazolványok  

*•-» -St 'ét kellene kiadni. A 
kereskedő-oldalon viszont utal
nak arra, hogy a kérdés elinté- 
zesc már tulajdonképen meg
történt a m inim ális bérek rend- 

r nek bevezetésével, ami most 
atosan az összes többi 

ké ' müvesipari szakmákra is át 
vezetődni, mert a legfőbb 
As éppen a béruzsora miatt 
Az iparosok erre az érvé

é r t  azzal válaszolnak, hogy a 
m mális bérek rendszere mun- 

zociális kérdés, de nem  
lűoesipari válla lkozói ügyt 

i'uedig a kereskedelemmel 
- > összeütközések éppen mun- 

ihatásköriek s így a minimális 
’ ek rendszere ezt nem orvo- 
hatja.
Annyi bizonyos, hogy a k Li

zák mögött ebben a kérdés- 
n nagy küzdelem folyik és a 
ek szerint a két m inisztérium, 
eJy igy szembekerül egymás- 
'» csak huzamosabb tárgya- 

után fog tudni olyan hely
set teremteni, hogy az u j ja- 
aslatot megszerkeszteni lehes- 
en.

M O S S M E R
v4*zon, fehérnemű, kelengye

j * -  W c f-i. 1-3. (Tütt bM m -o . sarok.)
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A  B. Sz. szabóipari szakosztályának 
rekonstrukciós munkája kedden lénye
gesen előrehaladt. A  szakosztály elnök- 
vá lasztó rendkívüli közgyűlésén Szta- 
nics József vezetése mellett m eghall
gatta a kiküldött ötös jelölő-b izottság 
elnökének. Csathó Istvánnak előterjesz
tését. A  jelö lő-b izottság javaslata az 
volt. hogy e z  idő szerint csak az e l
nöki állás töltessék be. m ig a harmadik 
alelnöki állás egyelőre üresen marad. 
A z  elnöki állásra a bizottság Bozzay

Három szempont vezet ben
nünket — mondotta B o z z a y  
Sándor — , az első a Baross 
Szövetség, amely egyúttal meg- : 
adja nekünk programmunk fő
irányát, a második ennek az 
ipari zászlóaljnak erőteljes ki
építése. a harmadik pedig, hogy 
mindkettő csak a szakma álta
lános érdekeinek előbbrevitelé- 
ért történhetik. M egem lékezve 
elődjéről, igaz köszönettel van :

: irányában. A z  ut, melyet ő mun
kált. a helyes irány : a szakmai 

j intelligenciát ebben a szerve- ■ 
zetben kell és fogjuk összpon- ; 
tositani. A z  alapok, a szellem 
kitűnő, tehát ezekre az alapokra 

i jó! és biztosan lehet építeni- 
Minden tekintetben feddhetet
len mestereknek kell itt gyüle- 
kezniök, olyanoknak, akiknél a 
szakmai ismeret, a szakmai ta- 
nultság az elsődleges nagy ér
ték, melyet a kézművesipar ér
dekében nemcsak megőrizni, 
átmenteni, hanem erőteljesen 
szükséges kiépíteni, jogait pe
dig biztosítani kell. Abban a 
nagy szakadékban, mely az idők 
folyamán beáll a szakmailag 
magasan művelt szabóság és 
az ő évtizedes szorgalmával a 
magyar polgári középosztálynál 
kialakított, páratlanul álló finom 
ízlés és a leromlott vásárlóké
pesség között bekövetkezett, 
mely szakadékból a legkülön
bözőbb formában működő és 
hallatlan reklámhadjáratokat ki
fejtő alakulatok és a kontárok 
töm ege a tanult szabóságot ki
emelkedni nem engedi, abban

Sándor szabómestert javasolja. A  szak
osztály a javaslatot egyhangúlag és 
örömmel tette magáévá. A  szakosztály 
Vucsenik  Istvánt érdemes munkássága 
elismeréséül örökös diszelnöknek vá 
lasztotta. neki jegyzőkönyvileg köszö
netét mondott hosszú éveken át foly
tatott munkálkodásáért s hálájától biz
tosította. A z  uj elnököt Sztanics  József 
iktatta be. Bozzay  Sándor megtartotta 
azután székfoglalóját.

a küzdelemben, mely a közön
ség részéről „jót finom kivitel
ben és o lcsón “ jelszóval indul 
s melyet a szakmai kontárck 
ennek a finom ízlésű magyar 
középosztálynak határozottan 
megkárosítására kihasználnak, a 
a tanult szabóság nem marad
hat alul és ezért a megfelelő 
jogvédelmet feltétlenül meg kell 
kapnunk, mert igazságtalan do
log az, hogy a keserves mun
kával megszerzett ipari ismere
teket a spekuláns ceruzája egy
szerűen kinullázhassa- Ebben 
az irányban a szakismeretek
ben vezető szabóságnak úgy a 
férfi-, mint a női szabóiparban 
össze kell fognia, mert ez az uf, 
melyen keresztül a már ezer- 
számú, önállónak látszó szabó
iparos-munkavállalón is segít
hetünk. Ezt a jogos és tisztele
tet parancsoló, a magyar gazda
sági élet elsőrendű érdekeit 
szolgáló munkát mindenkinek 
kivétel nélkül támogatnia kell s 
ezért — ismételten megköszön
ve a beléje helyezett bizalmat 
— arra kérte a közgyűlést és 
ezen keresztül az egész szak
mát, hogy a legteljesebb oda
adással működjenek közre eb
ben a ténykedésben, ahol ő 
mint első helyre állított munkása 
a szakmának akar elöljárni.

Bozzay  Sándor nyugodt, biztosme- 
netü fejtegetései láthatólag igen jó  be
nyomást tettek. Sztanics József. Tóth  
Béla és mások felszóla lásával érj vé 
get a tisztujitás azzal a m eggyőződés
sel. hogy a szakm ában m egindul egy 
igen szép sikerekkel b izta tó csoporto
sulás.

Tömörülni a B. Sz. keretében 
a szakma összességének érdekeiért

A z  uj 35. m. kir. o s z tá ly - 
sors já ték  iránt nagy a z  érdek
lődés, e z  első húzás már október hó 
i9-én kezdődik, miért is kérik a íőáru- 
sitók, hogy az eddigi résztvevők sors
jegyszámaikat továbbra is tartsák meg, 
nehogy utólag megbánás és esetleg 
keserűség érje, ha a régi sorsjegyeiket 
visszaküldik. Uj sorsjegyekre szóló meg
rendeléseket pedig sürgősen kérik, mer* 
kevés a lelszabadult sorsjegy. K ifizetn i 
van  idő, legkésőbb a húzás előtti napig.

— A z  Antónia v e g y é s ze t i 
gyá r — a Párisi Á ruházé.
Tudomásunkra jutott, hogy az 
Antónia vegyészeti gyár ügynökök 
utján a detailkereskedőknél áruját 
még bizományi alapon leendő ér
tékesítésre is felajánlja. Ezzel kap
csolatban nyomatékkai utalunk 
arra, hogy az Antónia vegyészeti 
gyár a Párisi Nagy Áruház tulaj
donát képezi.

Furcsaságok  e g y  c ip é s z 
ipari közszá llitásnál. Szakmai 
körökben feltűnést keltett a fővá
rosi altiszti és javadalmi lábbeli 
szükségletek egy részének leg
utóbb történt kiadása. Hétszáz 
pár cipő került kiadásra, melyet 
hat mester között osatottak szét. 
Az egységár 16.50, amihez meg 
kell jegyezni, hogy az idén ta
vasszal kiadott ugyanilyen köz
munka egységára 17.70 volt. Az
óta a bőráruban jelentős áremel
kedés volt, de ennek dacára is 
lényegesen kisebb ár mellett ad
ták ki a munkát a megosztás, il
letve a megosztással valő megki- 
nálás teljes mellőzése mellett. A 
B. Sz. a cipészszakosztály keddi 
üléséből folyólag, a munka ki
adása körüli érthetetlenségek miatt 
dr. Szendy Károly polgármester
hez panasszal fordult.

A  m agas bo ltbér kény
s z e re g y e z s é g e t  e red m é
nyezett. E héten vált ismeretes
sé hogy a Bányay és Kálmán is
mert fűszer- és gyarmatáru cég a 
törvényszéknél önmaga ellen kény
szeregyezségi eljárás megindítá
sát kérte. Ezt a lépést a magas 
boltbér idézte elő A cégnek bér- 
szerződése van, mely még a bank
zárlat előtti időben keletkezett s 
évi tízezer pengő terhet jelent. A 
viszonyok megváltozásával a cég 
régebben bírói utón kérte a szerző
déses teher csökkentését s utalt 
arra, hogy a boltbérek a város
ban általában s a környéken is 
lényegesen változtak s ezen az 
alapon kérte a szerződési kötelem 
feloldását. A2: ügy egészen a Kú
riáig ment, a bíróság azonban 
nem adott helyt a keresetnek, még 
pedig azzal az indokolással, hogy 
a szerződés hátralevő tartama már 
nem olyan jelentős. A cég áru
adóssága nem éri el a 20 ezer 
pengőt sem. A piac a bejelentést 
teljesen nyugodtan fogadta s szá
mos szállító már az első pillanat
ban legmesszebbmenő előzékeny
ségéről biztosította az ismert ke
reskedőket.

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

irodánkat.
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Megalakult
a „Fűszeresek Szövetkezete44

Múlt vasárnap megalakult a 
„Fűszeresek S z ö v e t k e z e t e "  
melynek egyedüli célja a fűszer 
kereskedők bevásárlásait egysé
gesen irányítani. A szövetkezet 
ügyvezető-igazgatója Hlatky La
jos lett. igazgatóságának elnöke 
pedig Gebhard József. Az igaz
gatóság tagjai ezen kivüi ; Bányay 
Laj os, Struczky Sándor, Marschalek 
István, Móry János. Hilger Gás
pár, Kovács János. Erdős Viktor, 
a felügyelő bizottság tagjai lettek : 
Udvary József vezetésével Németh 
Mihály.

A szövetkezet üzletrészjegyei 10 
pengőről szólnak, hogy ekként 
minden egyes tagnak lehetővé té
tessék a csatlakozás. Az igazga
tóság kívánságra az üzletrészjegy

értékét a vásárlási visszatcritésb 1 
fizeti be. Az alakuló ülésen e ked 
vezmény dacára is percek alatt 
negyven kereskedő eszközölt te 
kintélyes jegyzéseket.

M egalakult a c ip és z ip a ro 
sok  s zö ve tk e ze te

A múlt héten a B . Sz. cipész
iparosainak szervezésében jelentős 
lépés történt, a.nennyiben kellő 
előkészítés után megalakult a B. 
Sz. cipésziparosainak beszerző, 
termelő és értékesítő szövetkezete 
Ez a szövetkezet fogja átvenni az 
eddigi alkalmi csoportnak mun
kásságát.

Az igazgatóság elnöke Kiss 
Károly, ügyvezetője Botos Miklós. 
A szövetkezeti üzletrésztőke már 
le van jegyezve. A szövetkezet 
működése elé, nagy reménységgel 
néz a szakma.

H IR D E T M É N Y E K
Ke 40755/2!1935. A  budapesti kir

törvényszék közhírré teszi, hogy a H alló  
tíu ffet korlátolt felelősségű tarsasag 
budapesti (VII.. Erzsébet-körut 53.) 
bejegyzett cegre nézve a csődönkivüii 
kényszeregyezségi eljárást megindította. 
Vagyonfelügyelő dr. Steinhuus Ernő  
budapesti (V „ Hold-utca 29 ) ügyvéd. 
Bírósági jogi megbízott dr. Enyel Dávid  
bpesti (IV.. Váci-u. 17.) ügyvéd. A  hite
lezőknek követeléseiket 1935. évi októ
ber hó 17. napjáig Írásban be kell jelen 
teniük az Országos Hitelvédő Egylet 
központjánál (V. Alkotmány-utca 8.) 
és felhívja a kir. törvényszék n hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyezség elleni észrevételeiket az egyez
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan 
itt Írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja 1935. évi szept. 
hó 24. napja. A z egyezségi eljárás 
megindításénak ioghatálya 1935. évi 
szeptember hó 26. napján áll be.

Budapest. 1935. szepte r.ber 26-ón.

Dr. Kunst Győző  s. k. kir. tv. bíró.

Ke 40031 4.1935. A  budapesti kir 
törvényszék közhírré teszi, hogy 
Magyarországi Betegápolók és Á po ló 
nők Országos Egyesületére (Eg\esüle; 
székhelye Budapest. Vili., Népsz.inhá; 
utca 17.) néz- e a csődönkivüii kény
szeregyezségi eljárást megindította. \/ 
gyonfelügvelő dr. Hadzzy István  bu
dapesti (XI. kér,. Vásárhelyi P á ’-ulca 
12.) ügyvéd. A  hitelezőknek követek 
seikct 1935. évi október hó 18. napjáig 
Írásban be kell jelenteniük a kir. tör
vényszéknél (V.. A ikotm  ny-utce 14.) 
A z  egyezségi tárgyalás határnapja 
1935. év i ok tóber hó 24. napjának  
d. e. 1 d l  1 ó rá ja  (A lkotm ány-utca 14. 
sz III. em. 5.) A z  egyezségi eljárás 
megindítása iránti kérelem előterjesz
tésének napja 1935. évi szeptember 
hó 4. napja. A z  egyezségi eljárás 
megindításának ioghatálya 1935. évi 
szeptember hó 27. napján áll be.

Budapest. 1935: szeptem ber 27-én.
Dr. Kunst G yőző s. k. kir. törv. bíró'
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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 .

Alapítva 1845-ben Tel. 11-41

E z e r  á l d á s t  j e l e n t
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

Dikk F idé l és  Társa , Budapest. 
JX- Soroksári-út 102. Telefon : 37-5-47. 
Minden füszerkereskedésben kapható.

b e l é s  
k ü liö id iK L E I N  A L A D Á R

á s v á n y v i z e k  nagykereskedése
V I . ,  S Z O N D Y  U C C A  9 4 . Tele fon  13-9-52.

M ELLINGER-féle „C A S IR S " pörkölt kávé a iegjsiib.

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

Radó Pá l Vtil., Rökk S z ilá rd  u c c a  21. T e l e f o n :  3 4 - 0 - 5 9

A  M A G Y A R  
IPAR DIADALA

HARISNYAKAPHATÓ
M IN D E N JÓ ÜZLETBEN

A K A R  Ö N  K E R E S N I ?
akkor tartsa az I. a. Barabás 
Trappista, Harang és
Balatonvidéki csemegevajat.

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos : Baross-Szövetség Ke

reskedő, Iparos és Rokonszakm ák  
Országos Egyesülete.

Felelős kiadó: dr. Dom okos L a sz ti
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éhm oll
P a s ía J

Ö 7 s  e v £

35. ü l  kir. O sztá ly so rs já lék j
4 2 .o o o  ! 
n y e r e 
m én y

Minden m ásodik so rs jegy  n y e r ! :
gna:?yobb nyeremény szeiencsés esetben

0 0 0 . 0 0 0
e g y  íé lm ia i ió  p e n g ő

Jutalom és n yerem én yek

CSÖVEK FÜRDŐKÁDAK M OSDÓK 
V ízveze ték i sze re lvén yek , horganylem ez, horganyzott 
vas lem ez. Mannesmanrtcsö és  V askereskede lm i r.-t.

B u d a p e s t ,  V I., K ir á ly  u c c a  8 2 .

/% ES %# pr KS CT O ^bő l használt és uj mindenféle 
M i i  V  iir lfith a ren de iés .

f f i

gyorsm érlegek , jégszek rén yek , sörpultok, 
műmárványlapok, székek , irodabútorok, 
borbé lyberen dezés  és  e g y e s  b ú to ro k . 
VESZ, ELAD, CSERÉL 
MERKÚR, Mátyás-tér 1 5

8
10
12
24
62

130
100
100
280
600

1.500
i20

30.340
2.900
2.900 
2 900

1 jutái. 300 000 P 
1 nyer. 200.000 .

100.000
50.000 .  =
40.000 ..

á 30.000 „ —
25.000 ..

á 20 000 .. =  
a 15.000 .. 
á 10.000 „ =  
á 5.000 .. — 
á 4.000

300.000 T
200.000 .  
100.000 .
50.000 .
40.000 .
60.000 „
25.000 .
40.000 .
75.000 _ 
80 000 .
50.000 ..
48.000

3.000 . 72.000
2.000 .. 12-4.000
1.000 .. 130.000

800 .. 80.000
600 .. 60.000
500 .. 140.000
400 .. 240.000
300 .. =  4o0.000
200 .. =  24.000
150 „ =  4.551.000
120 .. =  348.000
90 261.000
60 .. =  174.000

t jut. 7 /22.000 P
m ely összeget készpénzben fize tik  ki

A z  I. oszt. húzás október 
19-én kezdőd ik .

A sorsjegyek hivatalos óra osztályonkint

Nyomatún : Paulovit* Imre könyv nyomdaiéban Budapest. Vll.. N>or ulca 6. — Telefon

| NyolcndJ 1 N egyed  | Fel 1 1 Egész

3 6 .2 i 2 4
| pen gő  | | pengő | p en gő | | pengő

o rs jeg 'e k  keph '-'nk  n főriiusltókn

37 - 3 — 13.
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