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Hitelcsoport alakulása
A Fűszeresek Szövetkezete 

kötelékében hitelcsoport alakul, 
amely csoport a Bírák és ügyé
szek tisztviselői hitelegylete szer 
vés részeként Fog működni. A  
iárin áfások ugyan még nem 
fejeződtek be. de a jelentkezé
sek már megindultak. Egyelőre 
20 000 pengő kerül Folyósításra 
rövidlejáratu. évi 8“ '0 os kama
tozású. 100—oOO pengőig ter
jedő tételek kihelyezése alakjá
ban, a szokott bankszerü fede
zet nyújtása ellenében.

Felvilágosítást ad a hivatalos 
órák alatt Hlalky  Lajos ügyv.- 
igazgató. Levélbeli megkeresés
re. válaszbélyeg csatolása ese- í 
tén Írásban adunk választ.

Fűszeresek Szövetkezete 
Igazgatósága.

Nagykereskedelmi kongresszus 
október 14— 15-én

-\ II. Országos Nagykereskedelm i 
resszus október 14. és 15. napjain 
■zajlani. A  kongresszus védnöke 

A  inchkler István kereskedelm i és 
közlekedésügyi miniszter, aki a m eg
nyitót maga mondja.

A Kongresszus megnyitása október 
i 1-en délután 4 órakor lesz a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara dísz
termében. A z elnöki megnyitót dr. báró  
Modarassy-Beck Gyula tartja. A  m eg
nyitó ünnepségén a nagykereskedelem  
feladatköréről beszélnek, a m ezőgaz
daság részéről g ró f Khuen H édervóry  
Karoly, t, belsödunóntuli M ezőgazda
sági Kamara elnöke, a gyáripar ré
széről dr. Budai - G oldberger Leó 
felsőházi tag. a detailkereskedelem  ré
széről Ilovszky  János országos enö-  
künk és a nagykereskedelem  képvise
letében Székács Antal kamarai alelnök.
A  nagykereskedelem eredményes mun
kásságának előfeltételeiről beszél ifj. 
Lasnády-Szüts András, a Csarnok al- 
elnöke.

A z  első napon este */̂ 9 órakor a 
‘ sarnok Sas-utca 1. sz. alatti helyisé
geiben estebéd. A  kongresszus máso
dik napja a Csarnok helyiségeiben fo
lyik le és itt délelőtt tiz órai kezdettel 
a nagykereskedelem és a z  export kér
déséről beszélni fog Frey  Kálmán, az 
import nagykereskedelem kívánságait 
kifejti Gonda  Hugó. a tranzitó keres
kedelem felélesztéséről értekezik Baüa 
Szigfried, a városi vám tarife reformját 
előadja M erkler József. Ugyanez nap 
délután négy órai kezdettel beszélnek : 
Vas Imre, az árrom bolás elleni véde
kezés eszközeiről, dr. György  Ernő hi
telvédelmi kérdésekről, dr. W eissberger 
Imre a kereskedők aggkori biztosításá
nak ügyéről.

A  kongresszus elé minden oldalról 
élénk várakozással tekintenek.

A budapesti kamarai választások 
előkészületei

-A B  Sz. e lnöki tanácsának határo
zatából k ifo lyó lag  az országos elnök 
irányítása mellett Dán János. Szabó 
Ödön. Veg/j J. Gusztáv, dr. B ikich L ó 
rántl bevonásával külön bizottság in 
tézi az ügyeket, amely a fővárosi, il
letve a vidéki körzet nevében folytatja  
a tárgyalásokat.

A  fővárosi körzetben a kereskedő
osztá lyon az összes előjelek szerint 
megegyezéses lista marad. Ugyan van
nak k é t  kúriában is törekvések arra. 
hogy külön lista induljon, azt hisszük 
azonban, hogy végeredményben m a
rad a közös lista s így a kereskedői 
osztá lyon választás nem  lesz.

Más a hely az ipa ri osztá lyon. Itt 
az IP O K  irányítása alatt kezdetben

csak egy tisztára ipartestületi listát 
akartak összeállítani. mégpedig az 
egyes ipartestületek elö ljáróságainak  
döntései szerint. Ez ellen az iparosság 
zöm éből tiltakozás hallatszott. Lapzár
takor az a helyzet, hogy az eredeti 
listán m áris célirányos változásokat 
eszközöltek.

A  vidéki kam arai körzetre nézve a 
tárgyalások folynak. Itt a megegyezés 
nem megy olyan sim án s e p illanat
ban nem lehet még tisztán látni, hogy 
sikerült-e a választási harcot elkerülni.

Úgy a fővárosi, m int pedig vidéki 
kam arai körzeti tagjainkat arra kér
jük. hogy csak olyan a jánlás i iveket 
írjanak  alá, melyet a Szövetség meg
b ízottja i hoznak.

A  rekonstruált íOKSz gazdasági 
szerepvállalása

A z a meleghangú levél, me- 
! Ível dr. Lahy Dezső a z  ÍOKSz 
i elnöke még a nyáron intézeti 

Szövetségünkhöz, már jelezte 
azokat a terveket, melyeket az 
ÍOKSz a közeljövőben megva
lósítani szándékszik.

Meg lehet állapítani, hogy 
ezek a tervek, az adott feltéte
lek keretein belül, biztos veze
téssel öltenek testet. A z  lOKSz- 
nak természetesen nincsen annyi 
tőkéje, amennyivel annak idején 
rendelkezett, hiszen a romok 
egész halmazatát kellett eltaka
rítani. de viszont tény az. hogy 
megint van pénze, tehát tevé
kenységében ismét a k t í v .  
Amennyire lehetséges volt, igye
kezett bekapcsolódni abba, hogy 
a tagszövelkezetek r é s z é r e  
közszállitásokat szerez s ha az 
ország egész iparosságára mé
retezve nem is olyan sok 2 mil
lió pengő, melyet a folyó esz
tendőben eddig biztosított, el 
kell ismerni, hogy az lOKSz 
nélkül ez a 2 m illió  is a kon- 
kurráló gyáriparnak jutott vol
na. A  tagoknak kölcsönökkel is 
rendelkezésre áll és ebben a 
tekintetben végre ott tartunk, 
ahonnan annak idején kiindulni 
kellett volna ; az ÍOKSz kisipari 
hitelkamatlába 6°/o, de elv az, 
hogy' a kölcsönök utáni kamat
láb a bank rátát csak l°/»-kal 
haladja meg s igy az ÍOKSz 
ezen a téren megelégszik lV*°/o- 
kal, ami a pénzpiac általános 
helyzetéhez viszonyítva, szolid 
eljárás. Egyedül a közszállitási 
hiteleknél nem tart még ott az 
ÍOKSz, ahol kellene, mert még 
mindig 2— 3°/« kezelési költséget 
számit, am i bizony további le
szállítást igényel

A  magunk részéről, akik az

ÍOKSz régi vezetőségét nem 
szűntünk meg ostorozni akkor, 
amidőn ez udvarképességhez 
tartozott, nem beszélni és írni 
arról, ami az lOKSz-nál volt, 
megelégedéssel szemléljük ezt a 
fordulatot és erősen bízunk ben
ne, hogy végre megérkezik az 
az éra, mely tisztán a kisipa
rosság egyetemének szempont
jából és soha semmi körülmé
nyek között klikkek szerint 
fogja a dolgokat intézni.

Jusson kölcsön minél föbbfelé, 
az IOKSz-nak most ez az elve- 
A z igényléseket igen szigorúan 
cenzúrázza és nem ad a teher- 
biróképességét me g ha l a d ó a n  
kölcsönt. De igy ne is adjon, 
mert ez a biztos romlás jele. 
Márpedig az IOKSz-nak to
vábbi gyarapodásra, erőgyűj
tésre van szüksége. Sürgetően 
áll előttünk az export kiépíté
sének kérdése. Egyedül ezen a 
réven tud a magyar kisipar uj, 
friss tőkékhez jutni. Ezt a sze
repet az ÍOKSz vállalja éspe
dig a múlt ezirányu rossz ta
pasztalatai eredményének fel- 
használásával. A  Külkereske
delmi Hivatal és az illetékes 
minisztériumok máris figye
lembe veszik a külkereskedelmi 
megállapodások létesítésénél a 
magyar kisipar érdekeit. Ezen a 
megkezdett mesgyén haladjunk 
tovább és célhoz fogunk érni. 
A z  ÍOKSz házigazdálkodása 
pedig, mellyel egy 800 ezer 
pengős adminisztratív költség- 
vetést most már 270 ezen pen
gőre apasztott és még tovább- 
menően csökkent, mindenkép
pen megérdemli elismerésün
ket.

A  fővárosi c ipésziparosok  
az ipartestületi e lö ljá róság  

lem ondását is követelik .
Ismeretes, hogy Németh Jánost a fő

városi cipészipartestület volt elnökét az 
ipari miniszter állásából elmozdította, 
mert mint olyan egyén, aki iparát nem 
gyakorolja, ipartestületen belül sem 
aktív, sem passzív választói joggal nem 
rendelkezhetik.

A z  ipartestület most uj választásra 
készül. A z  iparosok között azonban 
széleskörű m ozgalom  indult meg an
nak az érdekében, hogy az ipartestü
letből az az egész éra, melynek poli
tikai exponense Németh János volt, tá
vozzék. A z  ipartestület elöljáróságénak 
is számos tagja nemcsak Németh Já
nosnak hive, hanem egyben a szociál
demokrata pártnak is tagja. Ezek a 
kísérletezések, melyeket a szociálde
mokrácia az ipartestületek egyikén- 
másikán folytatott, az iparosság összes
ségének nagy hátrányára végződtek. 
Ez a szörnyű blamázs is, hogy egy 
embert, aki lényegileg véve kontárnak 
minősül, az elnöki székbe iktattak, 
elsősorban a szociáldemokrata elöljá
rósági tagok terhére Írják az iparosok. 
Már meg is történtek a megfelelő lé
pések abban az irányban, hogy a c i
pészipartestület elöljáróságának man
dátumát is uj választás a lá bocsássák. 
A  cipésziparosok elkeseredetten pana
szolják, hogy amióta ez az éra van, az 
ipartestület semmiféle alkotóm unkát 
nem tud felmutatni.

Furcsaságok a Festék 
kereskedők  Egyesü letében

A  Festékkereskedők Egyesülete a 
napokban tartotta m eg jubiláns köz
gyűlését. melyen az egyesület elnöki 
székébe Izsák Józsefet, az azonos nevű 
részvénytársaság vezetőjét ültették. A z  
Izsók r.-t.-nek hatalmas arányú fiók
hálózata van nemcsak a fővárosban, 
hanem az egész országban s igy a 
festékkiskereskedők méltón csodálkoz
hatnak azon, hogy miként volt lehet
séges az. hogy egy kereteinél fogva 
nagykereskedői vá llalat vezetője a 
detailisták egyesületének élére került. 
Nagyon természetes, hogy Izsák József 
ezt a választást úgyis, mint kitüntetést, 
úgyis, mint jelentős közgazdasági pozí
ciót örömmel fogadta el, hiszen most 
már hivatalból fog értesülni arról, hogy 
a detailisták. akiket eddig jó sikerrel 
támad, tulajdonképpen mit akarnak s 
tudni fogja azt is, hogy további fióko
kat mily pontokra helyezzen, ahol e l
len feleivel a leggyorsabban és a eg- 
kisebb áldozattal végezhet. Régen volt 
érdekképviseleti választás, mely annyi 
kom ikum ot rejtene magában.

Megállapították
a tej minimális termelői árát

A z  uj tejrendelettel kapcsolatban a 
földművelésügyi miniszter rendeletet 
adott ki. amellyel a Budapestre szállí
tott tej legkisebb termelői órát literen
ként 12 fillérben, a tejszín órát pedig 
kilogrammonként 97 fillérben állapí
totta meg. A  rendelet gazdasági végre
hajtása az OM TK-ra nehezedik. A  
rendelet kimondja ugyanis, hogy az 
OM TK a Budapesten megállapított 
legkisebb árért, vidéki tej termékgyártó 
üzemeiben V2 fillért, illetve a tejszínért 
931/2 fillért minden mennyiséget köteles 
átvenni. Gyakorlati következm énye a 
rendeletnek az lesz. hogy az O M TK 
vidéki üzemei felé fog az áru irányulni.
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A mai napén a magyar ipar 
jellegzetes férfi a ünnepel ; H ir
mann Ferenc átlép a IX. évti
zedbe s egy hatalmas munkatel
jesítményre tekint vissza. Tüne
ményes, küzdelmes, érdekes és 
tanulságos a pályafutása Magyar- 
ország ipari nesztorának.

*
Iskolái elvégzése után iparát 

a régi híres Heller János-féle 
harangöntődében tanulta.

17 éves korában külföldi ta
nulmányútra indul és 8 évig él 
külföldön, bejárja Ausztriát, Né
metországot, Svájcot, Belgiumot. 
Franciaországot, Angliát, minde
nütt tanul, dolgozik, hónapokat, 
éveket tölt el Európa legnagyobb 
fémipari vállalatainál, ahol nem
csak tovább képzi magát, hanem 
munkájával meg is keresi kenye
rét és megkeresi azt is. amivel 
tovább tud utazni. Munkát, fá
radságot nem kímélve, minden 
idejét tanulmányainak szenteli. 
Német és francia szakiskolákat 
látogat és megfigyel és megta
nul mindent, amihez csak hozzá 
tud férni. Midőn 1880-ban vissza
tér hazájába, Heller dános a ba
jai harangöntője tulajdonosa fel
ajánlja neki üzemét.

Hirmann Ferenc azonban már 
nagyobb ambíciókkal érkezik haza 
és bár külföldi tartózkodása alatt 
mindössze 500 forintot tudott 
megtakarítani, nem vállalja a 
régi bajai cég átvételét, hanem 
Budapesten önállósítja magát. 
Tőkéje két lábbal hajtott eszterga
pad, sok tudás, nagy akarat erő, 
hihetetlen ambíció, optimizmus és 
szorgalom.

Az idő igazolja őt. Rövidesen 
jelentős műhelye van, az élre 
tör. újat alkot és teremt., fárad 
ságot nem ismerve, jelszava a 
„megállás nélküli fejlődés".

*
Évről-évre nagyobbitja üzemét, 

a Csányi-utca majdnem minden 
házában Hirmann-mühviy dolgo
zik, majd 1912-ben a Váe;-ut 119. 
sz. alatt összpontosítja egy a kor 
igényeinek megfelelően berende
zett gyárában ipari tevékenysé
gét s 303 embernek ad munkát 
es kenyeret. A bábom ismét he
lyén találja, észreveszi a nehéz 
idők uj szükségletét, a találé- ' 
kanyságával pótolja a rekvirált 
rézarmaturákat különböző hadi- 
fém szerelvényekkel. A gyár 
szállk a. hadseregnek, s különö
sen az Államvasutak szükségle
tét látja el hadifémalkatrészekkel.

A forradalom, a kommün, a 
megcsonkított határok uj és uj 
feladatok elé állítják. De Hirmann 
Ferencet nem törik meg a sors- ! 
csapások! Fiatalos hévvel irá
nyítja vállalatát és bár rengeteg 
küzdelem és kitartás árán. sike- 
riN neki a vállalatát fenntartani j 
akkor is, amikor a változott vi
szonyoknak a régi iparvállalatok 
egész sora esik áldozatul,

*
Ipari tevékenységén kívül 

Hirmann Ferenc élénk részt vesz 
a közéletben ; hosszabb ideig a 
székesfőváros tö rvényhatóság i 
bizottságának tagja, vezető sze
repe van az Ipartestületben, az 
Iparogy- r-ületbeu. minden kinjíi 
táson ott van. számos kitüntetést 
nyer el, köztük mint legértéke

sebbet az Iparegyesület nagy 
aranyérmét, kereskedelmi taná
csos és mindenütt ott láttuk, ahol 
a közérdekben cselekedni és dol
gozni kellett. A Baross Szövet
ségnek alapitó elnöki tanácstagja, 
akinek szava mindig súlyosan 
esik latba.

*
Hosszú ipari tevékenységével egy 

uj ipart teremtett Magyarországon, 
mert előtte a fémarmaturák csak 
külföldről érkeztek ide. Önzetlenül 
állt ipara szolgálatában és egy uj 
iparosgenerációt nevelt fel.

Ma 150 tagja van a Fémmű
vesek Ipartestületének, akik majd
nem kivétel nélkül az ő tanítvá
nyai és az ő gyárában nyerték 
kiképzésüket.

Most, midőn 80-ik születésnap

ján még mindig töretlen fia
talsággal áll a helyén és a jól 
megérdemelt pihenés helyett ifjú 
hévvel dolgozik reggeitól-estig, 
rtyugodtan tekinthet vissza arra a 
két kicsi esztergapadra, amellyel 
munkásságát elkezdte és amely 
2C0 modern gépe között örök 
emlékként ma is ott hirdeti 
gyárában, hogy a céltudatos ki
tartás és szorgalom, életet, hala
dást, fejlődést és sikert jelent 
még a legnehezebb viszonyok 
között i .̂

*

Ezen a napon a Baross Szö
vetséget őszinte büszkeség tölti 
el, hogy Hirmann Ferenc, az ipari 
munka-kapitánya, aminek meg
felelő kifejezést is fog adni.

A  B . Sz. fe lte rjesztése
az ipari miniszterhez az ipari 
képesítés em elése tárgyában

Az ipari miniszter az ipari ké
pesítés emelése ügyében rende
letet fog kiadni. Á tervezetre a 
B. Sz. szakértekezlete tette meg 
észrevételeit. Az értekezleten dr. 
Őrei Géza. Merk Ferenc, Bozzay 
Sándor, Szimper József. Vass 
Kálmán. Kronberger József és 
Végh J. Gusztáv titkár vettek 
részt.

Az értekezlet a tanoncidőnek 
5 évre való felemel hetését nem 
javasolja a miniszternek és azt 
a legkivetelesebb esetekben sem 
tartja szükségszerűnek. Veszedel
mes kétélű fegyver ez, mely 
könnyen vezethet visszaélésekre. 
Az öt esztendő erőteljes szakké
pesítést tételez fel, de ma saj
nos. az a helyzet, hogy az ön- 
ál!ó és tanonctar o iparosok nagy 
része nem rendelkezik sem álta
lános, sem pedig szakirányban 
olyan elmélyült műveltséggel, 
hogy öt évig t irtó tanoncoktatást 
vállalhasson. A szakértekezlet 
elegendőnek tartja, ha a tai.one- 
idő 4 esztendőre emelhető, ez 
esetben azonban intézkedést ki
van abban az irányban, hogy a 
tanonevizsgáztató bizottság kellő 
felügyeletet gyakoroljon a vissza
vetett tanonc felett. Ajánlja a 
szakbizottság azt, hogy a tanonc- 
idő megszabásánál a minisztérium 
disztingváljon a könnyebben és 
a nehezebben elsajátítható ipar
ágak között. Szükséges az is, 
hogy akik érettségi vizsgával in
dulnak az ipar elsajátítására, 
azoknak tanoncideje legalább egy 
teljes esztendő legyen.

Helyesli a Btross Szövetség 
a segédi sznkbavágó gyakorlat
nak az átlagos két évi időtar
tamról négy évre való felemelé
sét s ebben a tekintetben azt 
kéri, hogy a miniszter a felemelt 
szakbavágd gyakorlatot minden

szakmára terjessze ki. A képesí
téshez kötött iparoknál a szakba- 
vágo gyakorlatnak négy évben 
való megállapítását a Szövelség 
közérdekűnek tartja. A mester- 
vizsga tekintetében felhívja a 
Szövetség a miniszter figyelmét 
arra, hogy a mestervizsgáló bi
zottság összetétele tekintetében 
garanciákat kell biztosítani arra 
nézve, hogy ennek a bizottságnak 
tagjai az ipar legelismertebb 
mesterei koréból adódjanak. Az 
ipartestülelek köteleztessenek arra, 
hogy azokról a tanonctartókról, 
akiknek tanoncai a vizsgán meg 
nem felelnek, lajstromot vezesse
nek s amennyiben a tanoncok fel
tűnő mértékben nem felelnek meg, 
akkor az ipartestületnek adassék 
meg az a jog , hogy az ily iparo
sok részére lanoncszerződéseket ne 
kössenek.

A z ipari képesítés elmélyíté
sének egyik alapfeltételének te
kinti azonban a Szövetség azt, 
hogy 4 polgári iskola vagy 8 
elemi osztály eredményes elvég
zése nélkül senki tanonc ne le
hessen. Ennek az elvnek szigotu 
szemmeltartása Budapestre és 
környékére, valamint a nagyobb 
vidéki városokra szükséges. A 
minőségi iparosképzés elérése 
érdekében kéri a Szövetség azt 
is, hogy a tanonciskolákat foko
zatosan szereljék fe l műhelyekkel, 
úgy amint az a főváros egy-két 
iskolájánál és Pécsett, Győrött 
és Szegeden már is megvan. A 
gyakorlati szaktárgyakat képzett 
iparos vagy mérnök tanítsa. A 
B, Sz. végül utalt arra a javas- i 
latra, melyet dr. Őrei Géza dol
gozott ki és melyet az Országos 
Felső Ipari Szakoktatási Tanács 
folyó évi május 2-i ülésében el- | 
fogadott.

Könyvtárt az ipartestületeknek!
Most, hogy az iparügyi mi

niszter megkezdte korszakalko
tó munkásságát és az időszerű 
követelményeknek meg f e l e l ő

j rcf rmokkal óhajtja a kisipari 
1 termelés szabvá iyosi asát és 
1 fejlesztését a korszerű igények

szemelőtt tartásával és figye- j 
lembevételével irányítani és i 
szabályozni, előtérbe tolul az az 
égetően fontos kérdés, mikor ( 
kerül sor az ipartestületeknek ' 
könyvtárral való ellátására, a 
kisiparosok tanulási hajiaménak

felkeltésére és ösztönzésére. A z  
az állapot, amely ma e tekin
tetben az egész országban fenn
áll. hogy több ezer tagon felüli 
taglétszámmal rendelkező ipar
testületekben sincs könyvtár, 
továbbra fenn nem tartható. 
Tudo't dolog, hogy a kisipari 
termelés terén nap nap után 
forradalomszerü átalakulások 
vannak, a közönség állandóan 
fokozódó követelményeket tá
maszt a kisipari termelvények 
minősége és formai kivitele te
kintetében. hogy a gyáripar tőke
erejével és üzemi felszerelésé
vel versenyez a tőke szegény- 
kisiparosokkal, hogy növeljék 
a gyáripari termelés versenyké
pességét. hogy termelvényeiknek 
tért hódítsanak a vásárlók
figyelmét készítményeikre te
reljék.

Ily viszonyok között kézen
fekvő, hogy a kisiparosok - a 
reájuk háruló feladatokat csak 
úgy tudják megoldani, ha tanu
lással kutatják a lehetőségeket, 
amelyek sajátos viszonyaink 
mellett a kisiparosok műhelyé
ben meghonosithatók, ha alkal
mazkodnak a folyton változó 
igényekhez és szükségletekhez 
éz ami a legfontosabb, ha józan  
előrelátással és kom oly meg
fontoltsággal tanulni igyekez
nek, hogy elsajátítsák azokat az 
ismereteket, amelyek az éles 
verseny miatt szükségesek ah
hoz, hogy a kisiparosok az élet 
nehéz harcában megállhassák 
helyüket. Amikor lapunk síkra 
száll azért, hogy az ipartestü
letekben könyvtárak s z e r e z 
tessenek és önművelődésre és 
folytonos tanulásra ösztönzik a 
szakmailag kitünően képzett 
kisiparosokat, teszi ezt azért, 
mert felismerte, hogy e téren a 
mull sok mulasztását kell pó 
tolni, a kisiparosokat szakköny
vek és szaklapok olvasására és 
tanulmányozására kell nevelni 
és buzdítani.

Ezt a kérdést állandóan napi
renden kell tartani, erre a kiha
tásában nagyjelentőségű kér
désre kell az iparügyi m inisz
térium és az ipartestületek fi
gyelmét terelni és törekedni fel i  
arra, hogy a minisztérium ki
adásában, vagy támogatásában 
megjelenő szakkönyvek az ipar
testületeknek díjtalanul rendel
kezésükre bocsájtassanak, hogy 
az állami szakiskolák és az 
iparművészeti társulat kiadvá
nyai részükre hivatalból díjmen
tesen megküldess nek- Helyes 
volna, ha az ipartestületek 
anyagi helyzetükhöz mérten 
évről-évre törvénykönyvek és 
szakkönyvek előfizetésére lehe
tőség szerinti összeget előirá
nyoznának és az ipartestületben 
könyvtári órákat rendszeresíte
nének, hol a tanulni akaró tag
jaik az időközönként megjelenő 
törvényeket tanulmányozhatnák, 
megismerhetnék az iparilag fej
lettebb országokban időközön
ként kialakult üzleti és ipari 
szokásokat és igy nyújtanának 
lehetőséget arra, hogy a szak
könyvekre előfizetni nem tudó 
kisiparosok az őket érdeklő 
szakmai kérdésekről rendszeres 
tájékozódást kapjanak.

Juhász Lajos

|„S lt>O L“
o a tz l I M I  s í m  -

I««k ,71
Budapest. VII.. Cserei-utca 14. SS. 
Telefon S 6 - 6 - 8 8  éa  t K I S ^ T -
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F e lh ív á s
kereskedő kartársainkhoz
A  magyar egyetemi ifjúság 

iktóber 18— 28. között rendezi 
neg a Magyar Egészség Hetét, 
amelynek az a célja, hogy a 
Közvélemény figyelmét ráirá- 
ívitsa a népegészségügyi pio- 
lemákra és annak korszerű 
eíormján keresztül je lö lje  meg 

azokat a tennivalókat, amellyel 
magasabb színvonalra lehet 
emelni a falvak és tanyák egész
ségügy i helyzetét. A  Magyar 
Egészség Hetének legkiemelke- 

>bb eseménye a városligeti 
>arcsarnokban rendezendő Or

szágos Egészségügyi Kiállítás 
lesz. amely tudományos részé
ben az egészségügy mai álla
potát mutatja be élénk realitás
sal. A kereskedelmi és ipari ré- 

edig az egészségügyi gyá- 
vegyi gyárab. berendező 

általatok és az ezzel összé
nig gő  üzemek mutatják be a 
m agyar ipar fejlettségét Nagy
jelentőségű eseménynek Ígér
kezik az Egészségügyi Kon
gresszus. am elyen az egész 
kérdéskomplexum meg v i t a t á s  
alá kerül és ezeknek nyomán 
határozzák el azokat a tenni
valókat. amik a jövőben a mai 
viszonyok között alkalmazhatók. 
Továbbmenően népszerű elő
adásokat tartanak különböző 
rétegek számára, a földműves
től a hivatalnokig, amelyeken 
a felvilágosítás és ismeretter
jesztés eszközeivel plántálják 
bele a köztudatba a bajok or
voslásának és a megelőzésnek 
gondolatát. Végül az egész or- 

ígban, megyénként és közsé- 
ként orvosokat jelölnek ki. 

ik a vidéken vállalják s rend
szeresen folytatják a felvilágo
sítás munkáját.

A z  ifjúságnak ez a dicsére
tes megmozdulása, nagy hord
erejű és nemzeti jelentősége arra 
indította a főváros kereskedelmi 
érdekképviseletét, hogy bekap
csolódva a mozgalomba kivegye 
részét az akcióból és előm oz
dítsa annak sikerét. A  Keres
kedelmi és Iparkamarában tar
tott értekezleten elhatározás tör
tént. hogy az érdekképviseletek 
a M agyar Egészség Hetén egy
séges diszülést tartanak- am e
lyet a népegészségügy gon do
latának szentelnek. A  kereskedő 
kartársak csak úgy kapcsolód
hatnak bele méltó módon az 
akcióba, ha kirakataikat a nép
egészségügyi propaganda szol
gálatába állítják.

Erre való tekintettel, felhívjuk 
kereskedő kartársainkat, hogy 
a M agyar Egészség Hete m eg
bízottja utján leadott plakáto
kat feltűnő m ódon helyezzék el 
kirakataikban, hogy ezzel is ezt 
a nagyszerű gondolatot a meg
valósulás felé segítsék.

A  F ű sze resek  S zö v e tk e ze te
igazgatósága közli, hogy egye
lőre este 6— 8 óra között a Szö
vetség helyiségeiben, IV., Bás
tya-utca 5. alatt hivatalos órát 
tart Hlatky Lajos ügyvezető
igazgató, aki a tejszerződések 
és egyéb a szövetkezet tagjait 
érdeklő ügyben készséggel áll 
rendelkezésre- A  Szövetkezetbe 
való belépés céljára belépési 
nyilatkozat ugyanitt kapható. 
L e vé lc ím : Fűszeresek Szövet
kezete Bpest, IV., tíástya-u. 5.

U L R IC H  B . J.
BUDAPEST

VI., Vilmos császár-ut 31.

F ü rdöberen dezések , 
ó lom , vas  és  ré z 
c sö vek , szivattyúk, 
h a ran g ,vas  és  ré z 
lem ezek . I

T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i  
t a r t o z á s o k  t ö r l é s e

Irta : Szentkirályi Ákos dr. ügyvéd, ny. OTI aligazgató
Lapunk augusztus 1-i számá

ban ugyanilyen cím alatt ismer
tettük a 6500 1935. M. E. számú 
rendelet 63. §-ának intézkedé
seit azzal a megjegyzéssel, hogy 
a megjelenő végrehajtási utasí
tást. amely az elengedés felté
teleit közelebbről fogja szabá
lyozni. tagjaink tájékoztatása 
céljából ugyanitt szintén letár
gyaljuk. A  várakozásokr ak a 
261.600 1935. B. M. sz. időköz
ben megjelent rendelet igyek
szik megfelelni.

Mit kell már most igazolnia 
ezen újabb rendelet szerint an
nak. aki az OTI-nál. vagy a 
MABI-nál fennálló tartozását 
töröltetni kivávja ?

Ha az üzem, vagy vállalat 
még fennáll :

1. A  veszteséget, vagyis azt, 
hogy az üzemi kiadások a nyers 
bevételek összegét meghaladják. 
Könyvvezetésre kötelezett válla
latok ezt hiteles mérleggel és 
eredményszámlával igazolhat
ják- más munkaadók pedig ok
iratokkal, számlákkal, levelek
kel. vagy annak bizonyításával 
hogy pl. saját életszínvona
lukat. alkalmazottaik számát le
szállítani voltak kénytelenek, 
vagyoni romlás cimén adóelen 
gedésben részesültek, kényszer
egyezségbe kerültek, stb.

2. A  vállalatba, vagy üzembe 
újabb saját, vagy idegen tőke 
bevonásának megkísérlését a 
v e s z t e s é g  következményeinek 
elhárítása céljából, azonban ki- i 
elégítő eredmény nélkül.

3. Igazolni kell. hogy a vesz
teség a munkaadó hibáján ki- , 
vül állott be-

4. Hogy a veszteség nem át
meneti volt. hanem hosszabb 
időn át tartott-

5- Hogy az üzem, vagy vál- | 
lalat működéséhez közgazdasá
gi érdekek fűződnek. Ezt iga
zolni lehet annak dokumentá
lásával, hogy a munkaadó köz- 
szüks gleti cikkekkel foglalko
zik, hogy termelvényei külföldi 
árut pótolnak, vagy exportál, 
hogy közérdekű szabadalma 
van, hogy több személyt tart el, 
stb.

6. Igazolni kell, hogy a mun
kaadónak és a vele egyetemleg 
fizetésre kötelezettnek nincsen 
olyan vagyona, amelyből a tár
sadalombiztosítási tartozást be í

lehetne hajtani. Nem számit 
ilyen vagyonnak az az ingó va
gyon, amely a társadalmi hely
zetnek megfelelő szerény élet
mód lehetővétételét szolgálja.

Ha az üzem, vagy vállalat 
1933. december 31. óta szűnt 
meg. ugyanazokat a feltételeket 
kell igazolni, mint e lőző eset
ben. Ilyenkor azonban csak 
azzal a feltétellel engedik el a 
tartozást, hogy a hátralékos a 
megszűnt vállalatot 6 hónapon 
belül újból üzembe helyezi. A  
tartozást véglegesen csak e hat 
hónap letelte utón törlik.

Ha az üzem, vagy vállalat 
1933. december 31- előtt szűnt 
meg :

1. Igazolni vagy valószínűsí
teni kell, hogy a kérelmező olyan 
vállalatot, üzemet létesített, vagy 
szándékozik létesíteni, illetőleg 
olyan keresőfoglalkozásban he
lyezkedett el, vagy van erre ki
látása, amelyből eredő tiszta 
évi jövedelme a hátralék két
szeresét nem haladja meg és 
6000 P-nél sem több.

2. Feltétele az elengedésnek, 
hogy a hátralékra vonatkozó 
fizetési meghagyás kézhezvéte
létől számítva 3 éven belül a 
biztositó intézet végrehajtást 
vezetett a munkaadó ellen, en
nek során azonban a tartozás 
nem folyt be, illetve nem teljes 
összegében folyt be.

Ismételjük, hogy a kérvénye
ket október 31-ig be kell adni. 
Senki ne felejtse el azt kérni, 
hogy az intézet a tartozás el 
nem engedhető részére 36 havi 
részletfizetést engedélyezzen.

Közelebbi felvilágosításokkal 
a Szövetség társadalombiztosí
tási tanácsadó irodája szívesen 
áll tagjai nk rendelkezésére.

Tej szerződések
E pillanatban a fűszer- és élelm i

szerkereskedelem legfontosabb kérdése 
a tejszerződéses szállításának biztosí
tása. A z  eddigi rendszer e téren okt. 
15-ével lényeges változás alá kerül, 
amennyiben a tejforgalom újabb ható
sági szabályozása folytán a viszont
eladó kereskedelem jogosítva van a 
tej beszeizésére nézve bármely —  erre 
jogosított —  tejvállalattal megállapodást 
létesíteni.

A  rendelettel kapcsolatos egyéb fel
tételeket ez alkalom mal nem érintjük 
és k izárólag a tejvételi feltételeivel 
foglalkozunk.

Amint azt a Földm ivelésügyi minisz
ter rendelete megállapítja, a Budapestre 
szállított fogyasztói tej legalacsonyabb 
ára literenként a termelő javára 12 
fillér. Ezt a termelői árat egyelőre szá
mítási alapnak kell tekinteni, mert nyil- 
vánosságrahozatala óta úgy termelői, 
mint tejvállalati, valamint viszonteladót 
részről idegtépő küzdelem folyik annak 
em elése vagy csökkentése iránt, asze
rint, hogy kinek mi áll az érdekében.

Nem fontos az, hogy mily címen kí
vánnak a termelők magasabb átvételi 
árat (tudunk 75°/e-os felár igénylésről 
is), vagy hogy m ily címen kíván a tej
vállalat a viszonteladó terhére maga
sabb eladási árhoz jutni, a lényeg az 

s bennünket kizárólag ez érdekel 
— hogy mi lesz a tej kicsinybeni el
adói ára a fogyasztóval szemben, s 
ebből hány °/# lesz a haszonkulcs 
számunkra.

Ne higyje senki az illetékesek kö
zül. hogy mi megelégszünk l0°/*-kal 
akkor, amikor üzleti költségünk a sú
lyos adókkal a forgalom 20°/o-át teszi. 
Van már nehány olyan árucikkünk, 
amelynél nem keressük meg költsé
geinket.

Ezekhez nem válla ljuk újabban a 
tejet, amely gyors romlandóságánál 
fogva, továbbá kimérése és szállítása 
során amugyis a legnagyobb veszteség 
%  a lá esik.

A m ik or tehát a tej szállítására szer
ződést kötünk, a súlypontot mi nem 
arra helyezzük, hogy m ily címeken 
jogosult a termelő vagy tejvállalat a 
Iegalacsonyabh árhoz bármit is h ozzá
ütni. hanem egyedül irányadó szá
m unkra a detail á rbó l szám ított ha
szonkulcs  mértéke, vagy más szóval 
az, am iből élünk.

Ez a szempont vezeti a Fűszeresek 
Szövetkezete igazgatóságát hetek óta 
tartó tárgyalásai során, am elyek ered
ményével, hisszük, kartársaink minden 
tekintetben meg lesznek elégedve.

Gebhard József
a Fűszeresek Szövetkezete 

elnöke.

Színházi látcsövek, szemüvegek, orresiptetök.
Zeiss-ü vegekkel. Barométerek. hőmérők -  

legjobb kivitelben

CALDERONI ÉS TÁ R S A
látszerészeknél

Bpest. V.. Vürösmarti-Wr I. telefon

Rem ény nélkül mit ér a z  é let?
G Y U R I : M e g írt a lóversenyen voltál ?
P IS TA  : Sajnos, igen és ismét vesztettem 30 pengőt.
G YU RI: Látod pajtás, én okosabb voltam, vettem V* sorsje

gyet, fizettem 5 hónapig havonta b pengőt, tehát 
összesen 30 pengőt és most nyertem 2000 pengőt. 
Gratulálok . . .  ez szerencse . . .  most már nem játszol l  
Dehogy nem ! Remény nélkül m it eV az etet . . . .  
Most tovább játszom, hiszen nyerhetek 20-000 meg 
30 000 pengőt is. sőt nézd meg. itt a hivatalos játékterv. 

P IS T A  : Köszönöm barátom ■.. igazad v a n - - . az osztály sorsjá
téknál nagy a lehetőség, én is itt próbálok ezentúl szerencse!

P IS TA  : 
GYURI:

Távbeszélő : 8T—9 65

LXXV. Á lta lános Aukció .
K I Á L L Í T Á S :  1935. október 13-tól 16-ig bezárólag, 
naponként d. e. 10— i/«2 óráig, azonkívül 14-én és 15-én 

d. U. 4— órák között.
ÁRVERÉSEK : 1935. évi október 17-től 30-ig. illetőleg a 
könyvanyag árverése nov. 4-től 8-ig bezárólag, naponként 

d. u. %4 órai kezdettel. Vasárnapokon nincs arveres.
Á R VER ÉSR E K E R Ü L N E K : Műbeesü festmények, szobrok,
rajzok, metszetek, porcellánok, keleti szőnyegek, művészi 
és közhasználatú bútorok, érm ék ékszerek kézimunkák, 

keletázsiai tárgyak, könyvek stb.
Katalógus a helyszínen 1 .20P -ért kapható.
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A  belügyminiszter
e l v e t e t t e  a z  I P O K  ja v a s 
la t á t  a z  e g y e d ü l  d o lg o z ó  

ip a r o s o k  b a le s e t i  d i j  
f i z e t é s e  ü g y é b e n

Az IPOK korábban javaslatot nyújtott 
át a belügyminiszternek, kérve azt, 
hogy öt munkással dolgozó gépeit 
maga kezelő kisiparost a balesetbizto
sítási járulék alól mentesítsék és csak 
baleseti dij fizetésére kötelezzék. A  bel
ügyminiszternek 261.688 1935. sz. alatt 
az IPOK-hoz intézett válasza közérdekű 
s igy tagjaink tájékoztatására közöljük :

„Azoknak a rendszerint ötnél több 
munkavállalót nem foglalkoztató, de 
számottevő termelési tényezőként elemi 
erővel hajtott munkagépet használó 
üzemeknek a baleseti járulékfizető üze
mek köréből való kivonása, amely üze
mekben a munkaadó bevallása szerint 
a munkagépen kizárólag csak az üzem
tulajdonos dolgozik — figyelemmel 
arra. hogy számuk alig 300— 400-ra 
tehető, az évi egységdijtétel alakulásá
ban legfeljebb 3°/® emelkedést, tehát 
lényegesebb változást nem eredmé
nyezne.

Megítélésem szerint azonban a ja
vaslat elbírálásánál nem maradhat fi
gyelmen kívül az a körü’mény. hogy 
a gyakorlatban aligha biztosítható a 
munkaadó részéről vállalt ama köte
lezettség szigorú betartása, hogy a 
munkagépen csak az üzem tulajdonosa 
dolgozzék. A legtöbb esetben elkerül
hetetlen is. hogy a géppel dolgozó 
üzemtulajdonos mellett munkavállaló 
(pl. tanonc) segédkezzék, mert a segéd- 
kezés hiánya a tanonc kitanittatásának 
rovására válnék. Bizonyosra vehető 
továbbá az is. hogy egy kitanult gép
munkás alkalomadtan, tilalom ellenére 
is igénybe veszi a kényelemnek és a 
nagyarányú teljesítmény növelésének 
ezt a kínálkozó lehetősegét. amit á 
mellette álló munkagépek nyújtanak 
számára. Számtalan baleset törtéi.t 
már olyképen, hogy a gépmunkás 
munkavállalók és tanoncok a munka
adó tudtán kívül, vagy egyenesen a 
tilalmak ellenére tanulás vaj.y munká
juk gyorsítása érdekében gépen dol
goztak. Jogosan merül fel továbbá az 
a kétely is, hogy a munkaadó akadá
lyoztatása vagy betegség esetében nem 
bizza-e meg „kivételesen“ alkalmazot
tait gépi munka végzésével is. A  javas
lat elfogadása esetén az Intézet a szó- 
banlévő üzemek besorozásánál kizá
rólag a munkaadók ellenőrizhetetlen 
bejelentésére lenne utalva. Ennek kö
vetkeztében az a körülmény, hogy a 
munkaadó a javaslat szerint vállalt 
kötelezettségét megszegte, az Intézetnek 
csak a már megtörtént baleset után 
jutna tudomására. Ebben az esetben 
pedig az okozott károk megtérítése 
egyrészt törvényes jogalap hiányaben, 
másrészt pedig a kérdéses munkaadók 
súlyos anyagi helyzete következtében 
a legtöbb esetben nem vezetne ered
ményre. Az előadottakra való tekintet
tel. a szóbanlevő javaslatot nem talál
tam teljesíthetőnek. “

A  székesfőváros polgármes
tere 4769' 1934.— VIII. számú íté
letével Fein János tésztakészitőt 
(lakik: V., Visegrádi-utca 23.) 
bűzös, romlott tojásoldatnak és 
romlott tojásnak közfogyasztásra 
szánt tészta készítésére történt 
felhasználása miatt az 1895. évi 
XLVI- t. c. 30- §-a a) pontja 
alapján a II. B. n. 4- és 5. §-ának 
alkalmazásával 100, azaz Egy
száz pengő pénzbüntetésre Ítélte 
és kötelezte a felmerült 21 P 
vegyvizsgálati dij megfizetésére.

Hirdessen a Baress-Szövetséo !

Drogisták
a kozmetikai cikkek készítésének  

képesitéshez-kötéséért
A drogisták mozgalmat indítottak, 

hogy a kozmetikai cikkek készítése 
képesítéshez köttessék, hegy megszűn
jön a szakmát nem tanult szakkép
zettséggel nem rendelkező kontárok 
közegészségügy ellenes munkája, hogy 
ne lehessen a közönségét selejtes koz
metikai készítményekkel megtéveszteni. 
a jóhiszemű vásárlókat anyagilag meg
károsítani. Ezt a mozgalmat az teszi 
időszerűvé, hogy a napisajtóban nap
nap után jelennek meg cikkek, melyek 
a kozmetikai cikkek gyártása és ké
szítése terén felburjánzó visszásságo
kat teszik szóvá és törvényes rendel
kezést szorgalmaznak, hogy a kontá
rok működése megfékeztessék és az 
törvényileg lehetetlenné tétessék. Mivel 
több esetben a drogistákra, a drogéria 
ipar üzletkörére és a drogisták kisipar, 
tevékenységére történt utalás, szükség 
ges. hogy a kozmetikai cikkek készi. 
tésére vonatkozó álláspontjukat a nagy 
nyilvánosság előtt feltárják, hogy nyil- 
vánvlóvá tegyék, hogy alapiskolázott, 
ságuk és szakképzettségük alapján 
egyedül csak a drogisták nyerhetnek 
törvényes jogosultságot arra. hogy a 
kozmetikai cikkeket kisiparszerüen elő
állítsák. mert nincs még egy szakma, 
melynek művelői kozmetikai cikkek 
kisiparszerü előállítására oly alapos 
és gondos, a közegészségügyi köve
telményeknek és szempontoknak meg_ 
felelő gyakorlati kiképzésben részesül
nének. mint amilyenben a drogisták a 
székesfővárosi drogista szakiskolában 
részesülnek.

Ez az iskola, mely világviszonylatban 
is elismert és tisztelt nevet vívott ki 
magának, egyetemi tanárokból, okle
veles gyógyszerészekből és gyógyszer
vegyészekből álló tanári karável elis. 
merésreméitó módon foglalkozik a 
gondjaikra bizott uj drogista nemzedék 
szakszerű kiképzésével, laboratóriumá
val és iskolai felszerelésével különös 
gondossággal őrködik azon. hogy a 
drogista gyakornokok szakirányú ki
képzése a gyakorlati élet igényeinek 
a közegészségügyi és a tudományos 
követelményeknek megfelelő legyen- 
Nyilvánvaló tehát, hogy csak a drog
isták lehetnek hivatottak és jogosultak 
arra. hogy a kozmetikai cikkeket kis
iparszerüen előállítsák.

Hogy szakmai sovinizmussal ne vá
dolhassanak bennünket, hogy érveink 
megdönthetetlensége kézenfekvővé vál
jék. szükségesnek tartjuk annak lerög- 
zitését. hogy a Magyar Vegyészeti 
Gyárosok Országos Egyesülete maga 
is hatékonyan támogatja a drogisták 
által a kozmetikai cikkek készítésének 
képesitéshezkötése iránt megindítóit 
mozgalmunkat, mert felismerte, hogy a 
kozmetikai cikkek között számos oly 
cikk van, melynek készitése a gyár
ipari termelésre nem rentábilis, mert a 
kereslet oly minimális, hogy a gyáro
sok nem találnák meg számításaikat 
és igy érdekeiket nem látják veszélyez" 
tetve azáltal, ha a sajátosan kisipari 
jellegű, a közönség egyéni ízlésének 
megfelelő kozmetikai cikkek kisipai* 
szerü előállítását a drogistákra ruház
zák. Maguk a vegyészeti gyárosok rá
jöttek arra. hogy a drogisták nem ke
resztezik számításaikat, mert mozgal
muk kizárólag a kontárok, a pinceüze
mek tisztességtelen versenye ellen 
irányul és azt célozza, hogy a közön
ség megtévesztése és megkárosítása 
megakadályoztassék.

A drogisták akkor — . amikor üzle
tük és gazdasági érdekeik szemelőtt 
tartásával szakképzettségüknek és a 
drogéria ipar jellegének megfelelő kis
ipari tevékenység kifejthetésének tör- 

i vénybeni biztosítását szorgalmazzák, a 
közegészségügy érdekei mellett egye.

I temes érdekeket óhajtanak szolgálni 
hogy megszűnjön a visszásság, mely a 
kozmetikai cikkek készitése terén ma 
a jogosulatlan iparüzők részéről tapasz* 
talható, és szakképzettségük, valamint 
képesítésük alapján a kereskedelmi és 
az iparügyi miniszterek széles látókö
rében bízva remélik, hogy a reformo* 
kát hirdető kormány meg fogja szün
tetni a kozmetikai cikkek készitése te
kintetében fennálló anomáliákat és köz* 
érdekű, valamint egészségügyi szem. 
pontok által vezérelve, döntő tényező
nek a szakképzettséget fogják elis
merni és a kozmetikai cikkek kisipar
szerü előállítását törvényes jogosultság • 
gal a drogistáknak fogják biztositani-

Molnár Ferenc
drog ista.

Marschalek István
a füszerkereskedők  
kombattáns fellépéséről

A vasárnapi munkaszünetről szóló 
rendelet értelmezése az ország egész 
területén számos nehézségbe ütközik, 
mert a helyi szabályok meglehetősen 
áttekinthetetlenné teszik ezt az anya
got. De még magában a fővárosban is 
számos visszásság áll fenn s igy ért
hető. hogy a kereskedelmi miniszter — 
mint ismeretes — legutóbb a törvény- 
hatóságok első tisztviselőihez intézett 
körrendeletében adott magyarázatotsa- 
ját rendeletére vonatkozólag.

A hivatalos magyarázatra a tejfiókok 
vasárnapi árusítása miatt volt szükség. 
A miniszter újabb rendelkezése szerint 
csak az oly üzlet maradhat vasárnap 
a fűszeres záróráján túl nyitva, amely 
kizárólag csak tejjel, péksüteménnyel 
és gyümölccsel foglalkozik.

Mór most ilyen tejfiókot a magyar 
fővárosban találni nem lehet. Az összes 
tejvállalatok kivétel nélkül fiókhálóza
tuk tekintetében már régen arra ren
dezkedtek be, hogy a fiókvezető egy
ben fűszeres is. mert a tejvállalat által

! adott fixfizetés nem olyan, hogy abból 
| megélni lehessen.

Így keletkezett aztán annyi füszer- 
üzlet. ahány tejfiók csak van. A  fej
vállalatok természetesen gondosan tit
kolták ezt az eljárásukat, aminek már i 
csak azért sincs értelme, mert köztu
domású dolgokat kár titokként kezelni. .

Az ügyben a B. Sz. füszerkereske- 
dőinek egyik vezető tagja, Marschalek 
István a következőket mondotta : 

Régen állunk mi már harcban 
a tejfiókokkal amiatt, hogy a 
törvényes rendelkezéseket min
dig a szerint magyarázzák, 
hogy miként előnyösebb nekik. , 
A  fióküzletek telve vannak, nem 
tejjel, hanem zöldséggel, fűszer 
és egyéb árukkal s ha vasárnap 
záróra után a füszerkereskedő 
végigmegy az uccán, úgy most 
is azt tapasztalja, amit legalább 
10 év óta láthat, hogy a tejfiók 
részére nincs rendelet, nincs 
törvény, nincs rendőr, a tejfiók

azt csinál, amit akar. Akkor tej
fiók. amikor ezt igy kívánja s 
akkor fűszeres, amikor ez neki 
jól esik.

Ilyen kiváltságos helyzetben 
nem igen van valaki ebben az 
országban, örvendek, hogy Szö-

etségünk munkájának ebben a 
vonatkozásban van annyi ered
ménye. hogy a kereskedelmi 
miniszter maga is világosan 
megírta a főkapitánynak, hogy 
a vasárnapi záróra rendjének 
fenntartása érdekében mihez 
kell alkalmazkodnia. A z  a nyilt- 
árusitási üzlet, melyben tejen, 
péksüteményen és zöldségen 
kívül más élelmiszer is van, fü- 
szerüzlet, ennek tehát akkor kell 

; csuknia, amikor a fűszeres zár.
Eddig ez nagyon szép. A zon 

ban nem elég a határozott han
gú leirat és az erélyesen kiadott 
felső parancs, id.e más is kell. 
A z ellenőrzésnek is éppen olyan 
erélyesnek és gyorsnak kell len
nie. Magam már hetek óta járom 
zárás után a főváros uccáit és 
a tejfiókok egész seregét figyel
tem meg, egyik sem alkalmaz
kodik a rendelkezésekhez.

Most, hogy a tejvállalatok a 
rendőrfőkapitánysóg erélyes fi
gyelmeztetését megkapták, uta
sítva lettek a tejfiók-vezetők. 
hogy szombat este tegyék el 
mindazokat az árukat, melyek 
vasárnaD forgalomba nem hoz
hatók. Én készséggel vállalko
zom  arra. hogy a főváros terü
letén bármely magas állású és 
inkognitóba bujtatott ur kísére
tében a saját jelenlétében fü- 

j szeres-zárás után, ha tetszik.
szalámit vásárolok a tejfiókban- 

I \ kiadott rendeletnek gyakor
lati hasznát eddig nem látjuk.

Megtettük mi azt már egy Íz
ben a Baross Szövetségben, 
amikor összeálltunk mint egy 
repülő-bizottság és sorozatos 
feljelentéseket adtunk be a tej
fiókok ellen, mert hiszen a 
múltban sem viselkedtek más
képen. mint most- De nem 
győztük egyrészt a feljelentést, 
másrészt a tárgyalásokra való 
elmenést. így aztán abbamaradt 
minden. Most azonban uj hely
zet előtt állunk. Ismét meg kell 
csinálnunk kombattáns csapa- 

J tainkat, akik elszórva a város 
j egész területén rajtaütésszerűen 
; veszik külön megfigyelés alá a 

tejfiókokat. Ezt kénytelenek va
gyunk tenni a magunk érdeké
ben. Azonban bármennyire is 
imponáló az ilyen megmozdu
lás, engem nem elégít ki. mert 
a kereskedőnek nem az a ren
deltetése, hogy néhány órai 
szabad idejét ilyen, hogy úgy 
mondjam spicliskedéssel töltse 
el. Hová vezetne ez, ha ható
sági intézkedések helyes keresz
tülvitele nem volna már a ható
ságra bízva, hanem a polgárok 
egyik vagy másik rétege kény
telen lenne foglalkozni a ható
sági ellenőrzéssel. A  Ijiadott 
rendeletek nyomán megváltozott 
helyzetet kell találnunk. így te
hát nem szabad, hogy a tejfiókok 
vasárnap a füszerkereskedő zár
órája utón tilalmas dolgokat el
kövessenek. Hogy csináljuk hót ? 
Állítsunk oda mindenüvé egy 
rendőrt? Ez nem lehetséges. Ha 
pedig nem állítunk oda rendőrt, 
akkor — beszélhet nekem, ki 
mit akar — a tejfiók vezetője 
az elrejtett árut előveszi és mégis 
el fogja adni.

Tehát mi az orvoslás? Tes
sék a tejfióknak is akkor be-
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csukni, am ikor a fűszeresnek.
A  tejfiókokkal szemben igazán 
nem tudom megérteni, hogy mi 
kifogás lehetne. A  tejszétosztás
nak már réges-régen vége, ami
kor a füszerkereskedő a boltját 
becsukja. Miért van még nyitva 
a tejfiók ? Csak azért, hogy le
gyen egy lehetőség itt is arra, 
hogy törvényes rendeleteket ne ! 
tartsanak be. Szeretném, ha 
ebben a kérdésben felső helyről 
kiindulva is bizonyos elhatáro
zottságot tapasztalnék Töm jék  
be a bűn forrását : zárják le a 
tej fiú kot is akkor, amikor a fű
szeres lezár Ebből nem lesz 
kára senkinek, ellenkezőleg, a 
megoldás mindenkit ki fog e lé
gíteni A  közönségnek az a ré
sze, mely nem tud megnyugodni 
ebbe a rendelkezésbe legkésőbb
nyolc nap múlva már fogja tud
ni. hogy mikor vegye meg a te
jet így lesz foganatja a rende
letnek. de még a tejvállalatok 
házi utasításainak is.

Súlyos ítéletet hoztak
a Corvin Áruház ellen

Szakmai körökben is. de ezen 
túlmenően is sokfelé esik mos
tanában szó egy perről, mely
nek felperese egy villanycikk 
kereskedő, alperese pedig egy 
hatalmas tőkés vállalkozás: a 
Corvin Áruház  volt. A  panasz 
a Corvin ellen az volt. hogy 
mosott olvasóegőket árusított, 
mint újakat s ezeket igy is hir
dette. A  Corvin a perben hivat
kozott arra. hogy nem volt tu
domása arról, hogy mosott égő
ket árusít s amikor a feljelen
tésből erről értesült, a kifogásolt 
cselekményt rögtön abbahagyta- 
A  bíróság azonban ezt a véde
kezést nem fogadta el és leszö
gezte ítéletében azt. hogy a pa
naszolt eljárás nyilvánvalóan  
ütközik az üzleti tisztességbe és 
jó  erkölcsökbe és megállapította 
azt is az ítéletben, hogy az áru
ház az i ly  módon nyújtható 
olcsó árakkal a versenytársak
tól elvonta a vevőközönséget 
Az ítélet, mely jogerős, éles szí
nekben világit reá arra. hogy 
még olyan vállalatok is, melyek 
nem mulasztják el sohasem, 
hogy sértetlen renoméjükre hi
vatkozzanak. mennyire szolgá
latában állanak az áruházi 
manővereknek.

ítélet kivonat
Budapest székesfőváros pol

gármestere mint m ásod fok ú  
rendőri büntetőbiró 1935. évi 
julius hó lOén kelt 3249 1935. 
Vili. sz. Ítéletével Szerencsés 
Ferenc rákosszentmihályi lakost, 
tejtermék kereskedőt, közfo
gyasztásra szánt csemegevajnak, 
teavajnak és főzővajnak nagy
mennyiségű margarinnal való 
hamisítása által elkövetett és az 
1895. évi XLVI. t. c- 1- §-ába 
ütköző kihágás miatt kettő hó
napi elzárással és 200, azaz 
Kettőszáz pengő pénzbüntetés
sel. behajthatatlanság esetén to
vábbi 20 napi elzárással bün
tette és 305 pengő vegyvizsgá- 
lati dij megfizetésére kötelezte.

Budapest, 1935- október 8.

Dr. Debreczeny s- k.
rendőri büntetőbiró

Tudnivalók a  m argarinadóró l
A pénzügyi kormány október 

3-án megjelent 134.000— 1935. 
sz. rendelete margarinadót vezet 
be. A z  uj adónem bevezetése 
összefüggésben áll az uj tejren
delet folyton előálló helyzettel. 
A z  uj adó a margaringyártmá- 
nyokat, a mesterséges ételzsirt 
és az ételolajokat sújtja.

A z uj adó alá esik ezek sze
rint : a margarin, mely alatt a j 
rendelet olyan víztartalmú zsi
radékot ért, mely az emberi 
táplálkozás céljaira készült, vaj
hoz hasonló, de nem kizárólag 
tejből származik ; továbbá a 
margarinsajt. a mesterséges étel- 
zsir (vagyis olyan, mely nem 
kizárólag disznózsírból v a g y  
szárnyas állat zsírjából ered) és 
végül az ételolaj, mialatt érteni 
kell mindenféle olajt, melyet 
emberi táplálkozás céljaira sze
reznek be.

Az. adó összege jelentős, mert 
a margarin, a margarinsajt és 
a mesterséges ételzsir után ki
logram m onként 40, az ételolaj 
után pedig kilogrammonként 25 
fillér. A z adót a belföldi előállító, 
illetve az importőr fizeti.

Minden viszonteladó az okt. 
15-én raktáron levő, részére 
szállítás alatt álló. de még adó
zás alá nem vont mennyiség 
után az adót megfizetni tartozik.

A bejelentési kötelezettség a

minden cikkből 15 kilogrammot 
meghaladó mennyiségre terjed 
ki. Akinek raktárán tehát bár
mely cikkből külön-külön 15 
kilogramm nincs, azt a bejelen
tési kötelezettség nem terheli- 
A z  ezen súlynál nagyobb meny- 

| nyiséget az október 15-i állomány 
I szerint az illetékes pénzügyőri 
| szakasznál 48 óra alatt be kell 
j jelenteni. Tehát a bejelentési 
| határidő október 17-ével este 

lejár- Ami pedig a kereskedő 
| részére szállítás alatt levő meny- 

nyiségeket illeti, azok — ameny- 
nyiben adózás alá nem vonat
tak — 24 óra alatt jelentendők be. 
A  bejelentés írásban két pél
dányban történik.

A  pénzügyőri szakasz a be
jelentés alapján helyszíni szem
léi tart, a két példányú bejelen
tés egyikét a kereskedőnek 

í visszaadja s ugyanakkor meg
felelő csekklapot bocsát rendel
kezésre. A z adóösszeget a csekk
lap kézhezvétele után 8 napon 
belül köteles befizetni. A  befi
zetés ténye a pénzügyőri sza
kasznál külön igazolandó.

A  margaringyártmányok for- 
galombahozatalát illetőleg pedig 
utalunk arra, hogy .e cikkeket 
kizárólag az előállító csomago
lásában szabad forgalmazni. 
Ezt a pénzügyőrség hivatalosan 
fogja ellenőrizni.

A  FÖ VK E elnöke Dán
Leó . A FÖVKE elnöki tisztségében 
beállt válság tisztázást nyert. Hosszú 
tárgyalások folyományaképen — amikor 
is vitéz Bar czy-Bar ezen Gábor a vele 
szemben minden oldalról megnyilvánult 
sürgető kérelmek ellenére is elhárította 
az ajánlatot — Dán Leót választották 
elnökké a lemondott Vértes Emil he
lyébe. akit örökös diszelnökséggel tisz
teltek meg Vértes Emil megtartotta 
elnökségi tagságát az OMKE kebelében 
s készséggel nyilatkozott oda. hogy a 
nemzetközi vásár megrendezése körül 
továbbra is hajlandó dolgozni.

A  D rogista Otthon a lap í
tási ünnepélye . A  B u d a p e s t i  
Drogisták Ipar'.estülete. a Magyar Drog
ista Testület, folyó hó 12-én. a Drog
ista Otthon alapításának tízéves év
fordulója alkalmából emlékünnepélyt 
rendez. Az ünnepi beszedet dr. Krüger 
Aladár országgyűlési képviselő tartja.

C sillá r fe lsze re lé st  csak  
v illan yszere lő iparo s  v é g e z 
het. Az iparügyi miniszter vitás eset
ből kifolyólag 36 351/11— 1935. sz. dön
tésével kimondotta, hogy a csillárke
reskedésre szóló iparigezolvány alap
ján a kereskedő ez általa eladott csil
lárokat maga fel nem szerelheti es 
azok felszerelésére megrendelést még 
akkor sem vehet ót. ha a munkálatot 
arra képesített szakiparossal végezteti. 
A  csillárfelszerelés kifejezetten a vil
lanyszerelőipor munkakörébe tartozik 
s ennek folytán az ily megbízást kizá
rólag csak a villanyszerelöiparos vál- 
lalhalja el. Kivételt nem enged tenni 
az iparügyi miniszter sem azen a cí
men. hogy alárendelt munkáról volna 
szó. mert a villanyszerelőipar szem
pontjából a csillár felszerelése lénye
ges munka, sem pedig azon a címen, 
hogy „átalakításról" volna szó, merte 
csillár felszerelése semmiesetre sem te
kinthető átalakításnak.

A  D O S z  közgyű lése . Szak
mai körökben nagy érdeklődéssel te

kintenek a Dohányárutok Országos 
Szövetségének folyó hó 13-ára egybe
hívott közgyűlése elé. melyen az érdek
testület két táborra szakadt tagjai egy
mással megütköznek. A  disszidensek, 
akik immár a többséget alkotják, már 
nyár óta állandó tárgyalást folytattak 
abban az irányba, hogy érdekképvise
leti elhelyezkedésük a Baross Szövet
ség kebelében megvalósitható-e. A B. 
Sz. ebben a tekintetben a legmesszebb
menő előzékenységet tanúsította. A  
Szövetségen belül a dohányárusok ér
dekszervezete mór megkezdette műkö
dését. Ismertető részletek legközelebbi 
lapszámunkban lesznek.

Gundel Károly jubileum a.
A napokban ülte meg Gundel Károly 
szakmai tevékenységének 25. évfordu
lóját. A  magyar nyilvánosság megem
lékezett erről a dátumról, mindazonál
tal a jubileum a munka jegyében folyt 
le Maga Gundel Károly ezt a napot 
is. mint minden mást. munkával töl
tött el. A  Baross Szövetség mélyen 
ótérzi és értékeli azt az iránytszabó 
tevékenységet, mely Gundel Károly 
nevéhez fűződik s ezért elnöki taná
csának határozatából folyólag a jubi
lánst üdvözölte.

H alász Ágoston — k o rcs -
m aros lett. Negyedévszózadot meg- 
haladó önálló íüszerkereskedői mull 
ulán Halász Ágoston pályái változtat. 
Ugyanabban a házban, ahol eddig 
működött CL Királyhágó-utca 18. sz.) 
október 12-én modern korcsmái nyit. 
Eddigi pályatársaitól hasábjainkon vesz 
búcsút és kéri füszereslagjainkat. tart
sák meg őt jó emlékezetükben. Az össze
köttetés a Szövetségen keresztül ter
mészetesen megmarad, de a szakmai 
kötelék nem.

A  m eghű léses b e tegsé 
gek  m ege lő zé se  a  c s e c s e 
m őkoriéi a z  aggkorig , irta:

£ TX

— Hogyan védjük meg csecsemőinket 
és kisgyermekeinket a meghűlés ellen ?
— Mi is történik testünkben, ha meg
hűlünk ? — És ha mégis meghűlünk, 
mit csináljunk ? — A  meghűléses be
tegségek elleni óvintézkedések az agg- 
korban stb. stb. A  sok éves gyakorlat
tal biró kilünő tudósu főorvos-szerző 
most megjelent könyvében a meghűlé
ses betegségek elleni védekezés érté
kes tanácsaival látja el a nagyközön
séget. Különösen értékesek a csecsemő
kor és gyermekkorra vonatkozó külön
leges óvóintézkedések, amelyeket min
den gondos szülőnek a legnagyobb 
gonddal és pontossággal kellene betar
tania. Nem sokkal kisebb jelentőségű 
azonban az aggkorban betartandó meg
előző és óvóintézkedésekre vonatkozó 
fejezet, különösen, ha meggondoljuk, 
hogy a meghűléses betegségek követ
kezményei e korban különösen veszé
lyesek. A  korábbi művei révén is mór 
jól ismert kitűnő szerző most megjelent 
könyvét nagy érdeklődéssel és hálóval 
fogadta a nagzközönség. A  szép kiállí
tás Novák Rudolf és Társa tudományos 
könyvkiadóvóllalat (Budapest. Vili.. 
Baross ucca 21.) ízlését dicséri. Ára 
csak P 1.20.

„A z  orvoskozm etikus ta
nácsai. A  rendellenes sző r
szá lak  m ege lő zé se  és  e l-  
távol'ltása“ . irta ; dr. Grünbaum 
Ernő orvos, bőrgyógyász, Novák Rudolf 
és Társa kiadósa Budapest. VIII., Ba
ross ucca 21. A kiváló budapesti koz
metikus-orvos most indította meg nagy 
érdeklődésnek örvendő „Az orvoskoz
metikus tanácsai" cimü könyvsorozatát, 
melynek első kötete a legkellemetlenebb 
és leggyakoribb szépséghibával — a 
szőrösödéssel foglalkozik. Áz élvezetes 
stílusban megirt mű hasznos és fontos 
tudnivalókat tartalmaz, megjelentét an
nál is inkább szívesen fogadja a kö
zönség. mivel a szerző bőséges tapasz
talatai alapján tömören ismerteti a mű 
tárgyával összefüggő kérdéseket, —  a 
jelenleg alkalmazott eljárások őszinte 
kritikájával sok kóros és költséges pró
bálkozástól kíméli meg az érdekelteket. 
A mű szép kiállítása, tanulságos illusz
trációi a kiadó —  Novák Rudolf és 
Társa Tudományos Könyvkiadóvállalat 
(Budapest. Vili.. Baross ucca 21.) ál
dozatkészségét dicsérik—  beszerezhető 
minden könyvkereskedésben. Ara csak 
P 1-80. ... «  ^

Mit hoz a  jövő 7 Azt senki-
sem tudja. A  biztatójelek és reális el
gondolások alapján a gazdasági viszo
nyok javulása várható, tehát ne csüg
gedjünk, emeljük, fokozzuk önbizal
munkat és reménységünket! Vegyünk 
egy osztólysorsjogyet az uj okt. 19-én 
kezdődő sorsjátékra, hátha a véletlen 
szerencse is megsegít és nyerünk egy 
n a gy összeget! Mig élünk, reméljünk !

K irakatrendező-, Díszítő- é s  
Reklám  Esti-Szaktanfolyam  
a Budapesti K ereskedelm i 

Akadém ián
Szécsi-Hacker József iparművész-ta

nár tagtórsunk közli velünk, hogy igaz
gatósága engedélye folytán ezentúl a 
Baross Szövetség tagjai, rokonai es al
kalmazottai részére 20*/. kedvezményt 
nyújt mindazoknak, kik a kereskedelmi 
díszítések és reklám ez igen hasznos 
esti szaktanfolyamán résztvesznek. A  
kereskedő ma már nem nélkülözheti 
a reklám hasznos segítségét és vagy 
magának, vagy egy hozzáértő alkal
mazottjának. mindenkepen meg kellene 
tanulnia azon reklámlehetosegeket. 
melyeket ma még csak ellene hasz
nálnak fel az élelmesebbek.

A Budapesti Kereskedelmi Akadé
mia erre berendezett tanműhelyei- es 
előadótermeiben az idén ^
1935 október 15-én este 7 órakor
nyitja meg immár hatodik ' 'v n ^ u  esti 
szaktanfolyamét, melynek negyhonnpos 
tartama alatt, minden megtanulható, 
amit a mai modern reklám- es kirakat 
művészet mór elért. , .

A  tanterv felöleli a gyakorlati kira
katrendezés, diszitokellekezes « * £  
számismeretek, ruhatuzes, d szvirágké 
szitás kirakatvilágilas célszerusites. 
te któmra iz, piakét. hirdetésszövegezes. 
fotomontézs és általános reklamkalku- 
láció kérdéseit olyannyira hogy 
álló munkaerőket képez kivizsga eseténhiva^svégb,z^anvy.

20— 5—47

Sikeres
s____ .-lyityóny.

A beiratkozás már megkezdődött -•

cAi ^ r Í " y egy" osz 'Ifyn y i" íSm JL
“ 'Aiantótós.’ hogy a k e d v e z m é n y ^
bevétele mellett, minél
vegyenek részt tagtarsaink e haszno
tanfolyamon.
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H IR D E T M É N Y E K
Ke 41035 2 1935. A  budapesti kir 

törvényszék közhírre teszi, hogy Banyay 
és Kálmán közkereseti társaság buda
pesti (IV.. Muzeum-körut 21.) bejegy
zett cégre és annak tagjaira Bányay 
Lajos budapesti (IX.. Ráday-utca 3.) 
lakos és Kálmán József budapesti (IV.. 
Muzeum-körut 11.) füszerkereskedők 
lakosokra nézve a csődönkivüli kény
szeregyezségi eljárást megindította. V a 
gyonfelügyelő dr. Joó Ferenc buda
pesti PCI., Tarczali-utca 20) ügyvéd. 
Bírósági jogi megbízott dr. Franki Pál 
bpesti (V.. Szalay-u. 3.) ügyvéd. A  hite
lezőknek követeléseiket 1935. évi októ
ber hó 23. napjáig írásban be kell jelen
teniük az Országos Hitelvédő Egylet 
központjánál (V. Alkotmány-utca 8 .) 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyezség elleni észrevételeiket az egyez
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék be. Az egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja 1935. évi okt. 
hó 1. napja. Az egyezségi eljárás

megindításának joghatálya 1935. évi 
október hó 3. napján áll be.

Dr. Kunst Győző s. k. kir. tv. biró.
Ke 40830 2 1935. A budapesti kir. 

törvényszék közhírré teszi, hogy Melz 
Benő be nem jegyzett női szabó buda
pesti (Király-utca 40.) lakosra nézve a 
csődönkivüli kényszeregyezségi eljáiást 
megindította. Vagyonfelügyelő dr. Glück 
Miklós budapesti (V7.. Lipót-körut 29.) 
ügyvéd. Birósági jogi megbízott dr. 
Földes István budapesti (VI., Jókai-u. 
11.) ügyvéd. A  hitelezőknek követelé
seiket 1935. évi október hó 18. napjáig 
írásban be kell jelenteniök az Orszá
gos Hitelvédő Egylet központjánál i.V.. 
Alkotmány-utca 8 .) és felhívja a kir. 
törvényszék a hitelezőket, hogy a netán 
létrejött magánegyezség elleni észrevé
teleiket az egyezségnek a Budapesti 
Közlönyben való közzétételét követő 
15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék 
be. Az egyezségi eljárás megindítása 
iránti kérelem előterjesztésének napja 
1935. évi szeptember hó 25. napja. 
Az egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1935. évi szept. 27. áll be.

Dr. Kunst Győző s. k. kir. törv. biró

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető 1 H n lá rn n p ,,^

Élelmicikkek Közetk. bizotlsog. Nagyatád
okt

14 40
Árverés................ - ... ... Szíőv. hlcklr. Müv. igazg. Bpest „15 37
Vasalt taligák Máv. igazg/:lóság. Budapest. 15 38
Kötszövölt ujjas -- - - Honvédelmi miniszter. Budapest 15 38
Eielmicikkek . Polgármester. Újpest 15 39

Dohányjö.’. közp igazg. Bpest 
Dohányjöv. közp. igazg. Bpest 
Polgármester. Kispest

i5 39
15 39

Élelmiszer és tüzelő - „15 39
Vízvezeték, csatornázás- Honv. közp ép. oszt.. Bpest _15 39
Kútfúrás . ... ........ Honv. közp. ép. oszt . Budapest 15 39
Műnyomópapír Polgármester. Budapest 15 39

Gyermekmenhely igazg. Bpest 
Állami nyomda igazg. Budapest 
Alispán. Kaposvár

15 39
15 39

Helyesbítés _15 39
Honvédelmi miniszter. Bpest 
Honvédelmi miniszter, Bpest

16 38
Haskötő --- - --- --- 16 38

Alispán. Balassagyarmat 
Igazgatóság. Ikervár

16 38
16 39

Kenyér --- ........... 16 39
Liszt............ 16 39
Tüzelőanyag Gazdasági hivatal, Sopron 16 38
Személyfelvonó - Polgármester. Pécs 17 38
Építkezés ........ ........ Elöljáróság, Kéme 17 39

sr?B

K ö n yve k , S zín h á zje g y e k
Pfeifer Ferdinánd ( Z a d W  TesO érak ) 

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

D Á N  A D R IÁ N ]
| Budapest. Vili., Kisfaludy-u. 3

Képkeretek
H O FFM ANN  FERENC nél

BU D APEST,
IV Kéroly-krt. 28 IV. Gerlócxi-u 5

BÚTOR 3 U D A P E S T , 
1 Ó Z S A -U . 4 .

M agyarország aranykeszorus 
mestere, több aranyérem

Szlezák László
tföde. harsngíel- 

haranglábgyár

BUDAPEST. VI. FRANGEPAN-U. 77 
és PETNEHÁZY-U. 78 egyesített

telken.
Gyér bejárata : VI. PETNEHÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91— 3 -  53 .

h-rhns* udvari és kamarai 
Hol f é n y k é p é  s z

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

lapok. aqnarell. olajfestmények.
J u tá n yo s  á ra k .

Baross tagok és azok  családtagjainak

10*/9 k e d v e z m é n y .

Naponta
F R I S S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi c-cnrnok Telefon ■ 85-0-OÍ8.

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

MELLINGER-léle „CASíNö" pörköli kávé a lesjsbb.

B ab, b o rsó , le n c se , mák
le g o lc s ó b b  árban

R a d ó  PáS V il i . ,  R ö k k  S z i lá r d  u c c a  21. T e le fo n  r 3 4 - 0 - 5 9

M I N D E N  J Ó  Ü Z L E T B E N

Baross  tag B a r o s s  tagot támogat !

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

Telefon: 6 8 — 5 — 2 2 .
Ú ri tá r s a s á g o k  t a lá lk o z ó  h e ly e  

Pénteken szeged i halászlé  
D reher sörök. 

Balatoni tájborok.
Mérsékelt érek.

Felelős szerkesztő : Tábort/ Gábor 

Kiadótulajdonos : Baress-Szőoetség Ke
reskedő. Iparos és Rokonszakmák  

Országos Egyesülete.
Felelős kiadó : dr. Dom okos Láeztá

Nyomatott: Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. V II. Nyár-utca 6 . — Telefon: 37— 3— 13.
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