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Gömbös Gyula miniszterelnök
adja át a Baross-láncot 

a jubiláns 11irmaim 
Ferencnek

A Hirmann-gyár nagy ünnepre 
készül. E hó 18-án délelőtt há- 
romnegyedtizkor fog lezajlani a 
gyárban a 80 éves Hirmann Fe
renc ünneplése, akit munkásai 
és alkalmazottai nagyrabecsülés
sel és szeretettel vesznek körül.

A Baross érdemlánc bizottság 
múlt héten tartott ülésében egy- ' 
hangú határozattal az ezüst Ba- 
ross-láncra jelölte ki a jubiláns 
Hirmann Ferencet. Az ünnepség
nek az egyesületi kereteket messze 
meghaladó jelentősége l e s z ,  
amennyiben maga az ország m i
niszterelnöke. vitéz jákfai Gömbös 
Gyula, aki az arany Baross-lánc- 
nak első tulajdonosa, fog ja  az 
összes munkások előtt nagyszámú 
Baross küldöttség részvételével be
széd kíséretében Hirmann Ferenc
nek a láncot a megállapított szer
tartásos formák között átadni.

A Baross-Iáne ekként az alkotó 
és teremtő gazdasági érdemek ! 
jutalmazásának és kitüntető el
ismerésének fényes kifejezője 
lesz. A Hirntann-gyárban az elő- 1 
készületek nagyon folynak s az 
ünnepség, mely jelenti a magyar 
iparosnak s magának az iparnak 
megbecsülését, országos jelentő
ségűvé válik.

A Szövetség az ünnepségen 
résztvevő nagyszámú küldöttség
eik eljuttatta már a meghívókat. 
Belépni a gyár telepére (VI. kér., 
Váei-ut 119.) csak a meghívó 
felmutatása mellett szabad. Öltö
zék: sötét uccai ruha. Megemlít

ik, hogy ez alkalommal a kül
döttségen kívül megjelennek köz-. 
Jetünk férfiai és a Baross Szövet
ség kitüntetett levelező tagjai.

A Fiiszerkereskedők 
Szakosztálya

folyó hó 20-án, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor a Szövetség szék
házában ülést tart, melyre a ta
gok megjelenését ezúton is kér
jük. T á rgy : tejszerződések ügye, 
a könyvrevásárlö vevők hitelének 
biztosítása.

Bányay Lajos
szakoszt. elnök.

A  kam ara i a ján lások  határideje  
október 19

Figyelmeztetés a.z ajánlási-ivek: aláíróihoz!
A  kam arai ajánlási ivek alá

írása teljes gőzzel folyamatban 
van. A z  anyag első része már 
előzetes vizsgálat alatt áll, 
mely azzal a meglepetéssel 
végződött, hogy számos más 
egyesület által gyűjtött aláírás 
nem mutatkozik elfogadható
nak. M indazonáltal az egyes 
blokk-listák kellő számú aján
lással rendelkezne k. úgy hogy 
az indulásnál fennakadás nem 
lesz.

A  kamarai választási ügy
rend értelmében a kamata az 
összes ajánlási aláírásokat fe
lülvizsgálni köteles. Ennek mód
ja  a következő: a kamara
minden egyes a ján lóhoz vá
laszlevelezőlapon kérdést intéz 
aziránt, hogy az ajánlást tény
leg ő irta-e aló.

Felkérjük topjainkat, akik 
ajánlási iveket aláírtak * hogy 
a kamarának ezirányu felhívá
sát azonnal intézzék el és a 
választ ne adják oda senkinek, 
bármely o lda lró l is jelentkezzék 
az illetőt hanem adják hala-

j déktalanul postára- Ezen ekként 
önhitelesitést célzó választ az 
ajánlók necsak személyes alá
írásukkal, hanem cégbélyegző
jükkel is lássák el.

Erre a körülményre azzal a 
n y o m a té k k a i figyelmeztetjük 
tagjainkat, hogy a kamara csak 
azokat az ajánlási aláírásokat 
fogadhatja el, amelyek ily for
mán legalizálva lesznek. Ha 
valamelyik a ján ló a kamara 
felhívására nem válaszolna, az 
aláírás hatályát veszti. Fontos 
tehát kereskedői és iparos ösz- 
szességi érdekből. hogy az alá
írás hitelesítését senki se mu
lassza el.

A  jelek szerint a blokk-listá
kon kívül más lista nem fog 
indulni, azonban az iparos ré
szen minden kúriában, a keres
kedői részen pedig az I. és II. 
kúriában élénk m ozgalom  fo
lyik külön listák felállítására. 
Kérdéses, hogy az ajánlások 
átvizsgálása után az esetleges 
különlisiák a törvényes előirt 
aláírási számot összehozzák e.

njqnj^j-nrrrr « ^

Tagavatás
a  B .  Sz. e lnök i tanácsülésén

A B. Sz. elnöki tanácsa szer
dán este tartotta szokásos ülését, 
melyre az alapszabályok rendel
kezésének megfelelően az utóbbi 
hónapok során felvett nagyszámú 
tagoknak első csoportja nyert 
meghívást a szövetségi fogada
lom letétele céljából.

Az ülésen Purebl Győző dr., 
ügyvezetőigazgató aielnök szép 
beszéd kíséretében fejtette ki a 
szövetségi szervezkedés fontos
ságát és utalt arra, hogy dacára 
a rossz gazdasági viszonyoknak, 
a szövetségi tábor hétröl-hétre 
erősödik. A fogadalom-letétel hit
vallás a szövetségi eszmék és a 
szövetségi munka mellett.

Majd Purebl Győző felolvasta 
a fogadalommintát, melyet a meg
hívott tagok hangos szóval utána- 
mondtak. A fogadalom letétele 
után az ügyvezető-igazgató ben
sőségesen üdvözölte az uj tago
kat, akik előírásainknak megfe
lelően a fogadalom letételét a 
fogadalmi könyv aláírása által 
ismerték el. ,

Az ülésen elnöklő vitéz Barczy- 
Barczen Gábor aielnök köszön
tötte aztán az uj tagokat s ki

fejtette, hogy a gazdasági viszo
nyok szinte kényszerítő erővel vi
szik a kereskedőket és iparosokat 
egyformán a Szövetség táborába. 
Az uj hajtásban öröme van a 
Szövetség összességének és az 
így véglegeseknek beiktatott uj 
tagokat egész szervezetünk fenn
tartás nélkül testvéri megértés
sel és szeretettel fogadja. Az uj 
tagok munkásságára Isten áldá
sát kérte.

Az uj tagok részéről Latinák 
Jenő mondott köszönetét, ki
emelve, hogy a fogadalomhoz 
híven valamennyien vállvetve 
fognak a nemzeti eszmék szolgá
latában küzdeni a magyar ipar 
és kereskedelem érdekeiért és 
minden igyekezetükkel azon lesz
nek, hogy a Szövetség minél 
erőteljesebb módon továbbfej
lődjék.

Az ülés elhatározta, hogy a 
fogadalomletételt — tekintettel 
az ez irányban fennálló jelentős 
hátralékra — Bányay Lajos indít
ványának megfelelően 50-es cso
portokban folytatja.

Panaszok  az  adófe lszó lam - 
lási b izottságok összetétele  

miatt
A B. Sz. e heti elnöki tanács

ülésén számos panasz hangzott 
el amiatt, hogy az adófelszólam- 
lási bizottságok összetétele mé
lyen alatta maradt annak a vára
kozásnak, melyet ipar és keres
kedelem általában támasztott. 
Olyan esetek fordultak elő, hogy 
a bizottságok igen értékes és 
már tapasztalt tagjait érthetetlen 
módon kihagyták. Az elnöki ta
nács határozata alapján a Szö
vetség megfelelő helyen sürgős 
orvoslást kíván.

A  kereskedelmi miniszter
legú jabb  rendelete a  v a sá r 
napi m unkaszünet ügyében

A kereskedelmi és közlekedés- 
ügyi miniszternek a Budapesti 
Közlöny október 13-iki számában 
megjelent 60.222/1935. sz. rende
lete Budapest székesfőváros és a 
többi törvényhatósági jogú és 
megyei város területére érvénye
sen újra szabályozza a vasárnapi 
munkaszünetet, amennyiben ki
mondja, hogy a túlnyomórészt 
élelmiszerek árusítására berende
zettüzletekből csupán tejet, tejter
méket, kenyeret, péksüteményt, 
főzeléket, zöldséget, gyümölcsöt, 
valamint élő- és leölt baromfit 
szabad árusítani és pedig az 
egész éven át reggel hét órától 
délelőtt nyolc óráig. Minden más 
kereskedelmi és ipari árusítás
nak a székesfőváros és a többi 
törvényhatósági jogú, valamint 
megyei város területén egész nap 
szünetelnie kell.

A rendelet október 12-ével már 
életbe is lépett.

Ifjúsági szakosztá ly  fe lá llí
tása a  B . S z . keretében
Az elnöki tanács megfelelő 

helyről nyilvánított kívánságnak 
megfelelően legutóbb megtárgyal
ta az ifjúsági csoport felállításá
nak ügyét. Az e tárgyban kikül
dött bizottság egy hét alatt el
végezte a bevezetömunkát, amiről 
ctr. Purebl Győző tájékoztatta 
most szerdán az elnöki tanácsot. 
Indítványa alapján az elnöki ta
nács ifjúsági szakosztály felállí
tását határozta el s az ezzel kap
csolatos munkák keresztülvitelé
vel megbízta a következő bizott
ságot : vitéz Barczy-Barczen Gá
bor, dr. Purebl Győző, dr. Őrei 
Géza, Resch Ferenc, Dán János, 
Houba Károly, Bányay Lajos.
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T ó v á  b b
a vasárnapi munkaszünetért!

Irta : Kóródi Katona János, volt országgyűlési képviselő
Mikor a Baross Szövetséggel 

karöltve éveken át Képviselőház
ban, újságokban, gyűléseken, kül
döttségekben, feliratokban forszí
roztuk a vasárnapi teljes munka
szünet ügyét, nem személyes hiú
ság és szereplési viszketeg vezé
relt bennünket, hanem az a tény, 
hogy égető szükségét éreztük a 
vasárnapi teljes munkaszünetnek.

Törvényt akartunk, melyet nem 
lehet rendeletekkel tágitani-szüki- 
teni és a végén semmivé tenni. 
Azt akartuk, hogy az élet hat
napi küzdelme, lármája után le
gyen egy „csendes nap". amikor 
a gyárak füstjétől tiszta a levegő, 
az utakon nem robognak a teher
autók, amikor a napfényt is szebb
nek érezzük. Amikor munkaadó 
és munkás, gazda és béres, tiszt
viselő és szolga egyaránt felemel
kedik Urához, délelőtt eleget tesz 
keresztényi vallásos kötelezettsé
gének. erőt merít a további élet
küzdelemhez, azután délután el 
szórakozik családjával, kiemelke
dik a hétköznapi robotoló kör
nyezetből, kirándul a hegyek közé, 
hogy a tiszta hegyi patakok ló  
lyók mellett megújuljon, felfris
süljön.

Nekünk vallási parancsunk a 
vasárnap méltó megülése. de eb
ben egyetértők voltunk, mert még 
a zsidó kereskedők is csatlakoz
tak a mozgalomhoz. Nekik is kell 
a pihenő nap! Csatlakoztak az 
összes érdekképviseletek a moz
galomhoz, ami természetes is, 
mert csak a konkurrencia aggaszt
ja a kereskedőt s ha mindenki 
bezár, akkor senkinek nincs kifo 
gása a teljes szünet ellen. Egy 
páran próbáltak csak a mozgalom 
ellen érvelni, de valósággal ne
vetséges akadályokkal hozakodtak 
elő. mert a vasárnapi teljes munka- 
szünettől félteni a gazdasági éle
tet : nevetséges.

Mindennek dacára komoly tör
vény helyett kaptunk egy rende
letet, mely senkit sem elégített ki.

Avagy kérdezem: van-e kedve 
annak a kereskedőnek, aki vasár
nap 9-ig. 10-ig üzletében fogla 
latoskodott. megmosakodni, átöl
tözni, ünnepi hangulatba erőltet
ni magát, midőn már a reggeli 
órákban idegei kimerültek ? Váj
jon nem érzik-e azok, akik az 
ilyen _/<?'/“ vasárnapot reáerőltet
ték a kereskedőkre, hogy a fá
radt embernek aki ünnepelni akar, 
e g é sz  nap kell ? Amikor már 
reggel úgy kelek fel ágyamból, 
hogy ma ünnep van, nem roha
nok. nyugodtan reggelizek, öltö- 
zés közben nem kapkodok, azután 
elmegyek a templomba, kirándu
lásra s az egész nap az enyém !

Hát nem érthetetlen, hogy van
nak, akik ezt a szép érzést meg 
akarják akadályozni, az egész éle
tet robottá akarják alacsonyitani 
és elnyomják az örök keresztény 
lelket ? Nem érthetetlen, hogy a 
vásárokat is meghagyták vasár
napra. hadd legyen zsivaj, por, 
hadd lássa a földmives ember is, 
hogy neki nem kell betartani az 
ősi keresztényi szokásokat.

Hát én azt hiszem, hogy olva
sóim, az egész Baross Szövetség 
és mindenki aki részt vett ebben 
a mozgalomban, egyházközsége

ink, a Credok sohasem fogják ezt 
a gondolkodást megérteni

De nem is fogunk ebbe bele
nyugodni !

Parlamenten kívül is lehet har
colni nemes célokért. Képviselő- 
házon kívül is lehet eszméket ér
lelni. kitartással, szivósággal el 
kell érni a célt.

Igenis dolgozzunk tovább. Gyű 
léseinken, összejöveteleinken, saj
tóban tegyük szóvá a teljes va
sárnapi munkaszünet ügyét. Ost
romoljuk a minisztériumokat okos. 
józan érveléssel, komoly argu- 
mentálással győzzük meg azt a 
kevés embert, aki még ellensége 
a teljes munkaszünetnek

Igenis, követeljük a vásárok át
tételét a vasárnapokról. Követel
jük az üzletek teljes zárvatartását.

Követeljük a korcsmáknak és tra
fikoknak legalább vasárnap délig 
zárvatartását. Követeljük ;i hiva
talokban is a teljes vasárnapi 
irodaszünetet. Családvédelemről 
beszélnek. Hát nem első dolog, 
hogy legyen a családom számára 
egy napom ?

Csendet akarunk vasárnap. A 
munkaszünet áhitatos csendjét és 
vidám nyugalmat. Isteni szándé
kot teljesitiink és a legemberibb 
kívánságnak teszünk egyúttal ele
get ha nem engedjük a vasárnapi 
munkaszünet ügyét elsikkadni, 
napirendről lekerülni.

Reméljük hogy meggyőzzük 
egyszer erről a legilletékesebbe
ket. Kell, h >gy sikerrel végződjön 
ez a mozgalom.

Diera Ignác
az iparos h ite lszövetk eze tek  helyes- 

irányú s ze rv e zé s é rő l
Az iparosság hitelügyének megoldása 

szintén egyike a folyton napirenden 
levő kérdéseknek. A  számos kisérlele- 
zés eddig is megmutatta azt, hogy me
lyik volna az az irány, amely mellett 
a kérdést a legjobban lehetne megol
dani. Ez pedig nem egyéb, mint az. 
hogy az iparoshitelszövetkezetek a leg
teljesebb együttműködésben legyenek 
az érdekképviseletekkel olyannyira, 
hogy azoknak életébe mintegy bele
kapcsolódjanak.

Ezen a téren igen érdekes az a nyi
latkozat. melyet Diera Ignác szobafestő 
és mázolómester adott nekünk. Diera 
Ignácnak ezen a téren igen értékes ta
pasztalatai vannak s kezdeményezése 
egy népes és magasszinvonalu szak
ma összességének vált hasznára. A  
Baross Szövelség nagyon értékelte ezt 
a hasznos irányú munkálkodást, hiszen 
mi voltunk azok. akik ennek a derék 
iparosnak csendes, szorgalmas munká
jára a kormány figyelmét felhívtuk s 
ennek eredményeképen kapta Diera 
Ignác néhány hónappal eőelőtt a leg
magasabb iparoskitüntetést : az állami 
elismerő oklevelei.

A szobafestő és mázoló szak
ma hitelszövetkezete — mondja 
Diera  Ignác — a budapesti 
szakirányú ipartestület kebelé
ben működik. Volt itt is apály 
és dagály, miként ez az iparos 
hitelszövetkezeteknél általában 
tapasztalható, de végeredmény
ben működésünk gyakorlatiig  
hasznosnak bizonyult, hiszen 
nemcsak fennmaradtunk, hanem 
alkottunk is, teljesen aktivek 
voltunk és zavarba sohasem 
jutotfunk. Pedig anyagi eszkö
zökben nem bővelkedtünk soha, 
hiszen az iparosság ebben a 
szakmában is szegény. De hány 
derék munkást segítettünk ed
dig is abban, hogy a kezdeti 
nehézségeken átesett és gyöke
ret tudott fogni. Természetes 
minden igényjelentkezőt alapo
san szemügyre vettünk. Maga 
az ipartestületi tagság önmagá
ban véve még nem jogcím arra, 
hogy kölcsönt adjunk, mert 
ennyire még nem erősöd'ünk 
meg, azonban ha a7t látjuk, 
hogy az illető jó  munkát, becsü

letesen végez, ha olyan iparos
nak mutatkozik, aki alkotó és 
nem rom boló munkát folytat, 
teljes erőnkkel, ha az csekély 
is, odaállfunk a múltban és igy 
fogjuk tenni a jövőben is.

Szigorúan szemelőtt tartottuk 
azt az elvet, hogy az iparos- 
kölcsönök a viszonyokhoz mér
ten olcsók legyenek. Szövetke
zeti rezsinket a legalacsonyabb 
színvonalon tartottuk és át va
gyunk hatva mindannyian attól 
a gondolattól, hogy nemcsak 
mostani pályatársainknak tar
tozunk felelősséggel, hanem  
magának a jö v ő  nemzedéknek 
is. mert egy intézményt kell át
adnunk azoknak, akik utánunk 
jönnek. Ezt az intézményt az 
ipartestületen belül immár négy 
évtizede megtartotlűk. a bizal
mat a szövetkezet irányába 
megalapoztuk és fel tudjuk mu
tatni. hogy mindenkor eredmé
nyesen működtünk. Előfeltétele 
volt ennek a munkának az a 
becsületes kari szellem, mely 
ipartestületünkön és szerveze
teinkben tapasztalható. Jól esik 
látni azt, hogy a szobafestő és 
mázolóiparokban mindig csak 
azt nézték a vezetők, hogy az 
ipar szempontjából mit jelente
nek a megmozdulások és itt 
személyi kérdések sohasem já t
szottak szerepet. A  tartós és jó 
kormányzás eredménye ez, me
lyet úgy a jelenlegi ipartestületi 
elnök, mint pedig annak hiva
tali elődje évtizedeken keresztül 
gyakoroltak.

A  m eglevő erőket sokfelé kell 
szétosztanunk és szövetkeze
tünk minden időben a méltá
nyos megoszlás, a sokfelé való 
segítés elvén állott és ennek 
tudandó be, hogy kihelyezése
inket hármas irányelv szerint 
eszközö ljük : követeléseket — 
amennyiben azok a szövetke
zetre engedményezve lesznek 
— leszámítolunk, a mesterek 
kezén levő váltókat szintén esz- 
komptáljuk. természetesen az 
anyag megfelelő cenzurázára 
után — és adott esetben a mes

tereknek váltófedezet mellett 
személyi kölcsönöket is adunk 
a beszerzéseken keresztül. Szö
vetkezetünk munkásságát ma
guk a tagok látják el s ennek 
köszönhető, hogy intézményün
ket a fenntartási költségek so
ha sem veszélyeztették. Ma már 
beszélhetünk arról, hogy a szo
bafestők és m ázolok szövetke- 

j zete az összipar szem pontjából 
| egy figyelem rem éltó intézmény- 

E tapasztalatok alapján az a 
| nézetem, hogy azok a tényező• . 

akik az iparosság hitelügyének 
kérdését intézik, szigorúan ér
vényesítendő elvként vigyék ke
resztül azt, hogy az iparosok 
kölcsönt legfeljebb a m inden
kori váltó leszámítolási kamat
lábat l x -*U-kal m eghaladó tétel 
mellett kapjanak  s igy fokoza
tosan kivegyük őket azoknak a 
kezéből, akik valósággal uzsora
feltételeket diktálnak a szegény 
iparosra, aki a nagy versenyben 
már amugyis súlyosén legyen
gülve érkezik. A  szövetkezeti 
mozgalom még jobban való' 
megerősödését határozottanszol
gálna az, hogy az érdekképvi
seletek összeműködve az ipar
testülettel, az iparosok soraiból 
kiépítendő árvédelmet tudnák 
megalkotni. Mihelyt elérkeztünk 
oda. hogy a munkavállalást 
megtisztítjuk az árrombolók be
töréseitől, az iparosok gazdasá
gi mozgalmai sokkal hatéko
nyabban fognak érvényesülni.

A  füszerkereskedö-segédek 
mozgalma

A Kereskedelmi Alkalmazottak 
Országos Szövetsége vasárnap tar
tott népes gyűlésén ismételten 
foglalkozott a vasárnapi munka- 
szünet kérdésével és egyhangú 
határozattal állapította meg, hogy 
az e tárgyban eddig kiadott ren
deletek nem bizonyultak alkal
masaknak arra, hogy a kérdést 
gyökeresen és végérvényesen ren
dezzék. Ezért Vigh Lajos indít
ványára a szövetség felterjesztés
sel fordult a kereskedelmi minisz
terhez kérve őt, hogy az eddig 
szerzett tapasztalatok alapján a 
teljes vasárnapi munkaszünetet 
léptesse életbe. Egyidejűleg a fü- 
szerüzletek zárórájának ügyével 
is foglalkozott a gyűlés és, oly 
határozatot hozott, mely szerint 
Nagybudapest területére érvénye
sen kívánja az esti hétórai zárás
nak egyöntetű életbeléptetését. A 
gyűlés végül a kereskedősegédek 
részére kívánja a legkisebb mun
kabérek bizottságának megalakí
tását. A gyűlés leszögezte, hogy 
a szakmában az alkalmazottak 
heti munkaideje 80— 100 óra kö
zött váltakozik s ezzel szemben 
a munkabér nagyon alacsony. M i
nimális munkabér és maximális 
munkaidő az a két követelmény, 
amit ebben a tekintetben az al
kalmazottak ezen szervezete kíván.

A dóügyekben
n e  s a já t  fe je  sz e r in t  

já r jo n  el. K e r e s s e  fe l  
a d ó ü g y i  Ú tm u ta tó  

ir o d á n  lent.
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be <n szép sikerrel folyt le a nagy- 
edelmi kongresszus. melynek 
:\Sján Szövetségünk országos el- 
ilágitotta meg a nagykereskc- 
parlament előtt mindazokat a 

kei' két. melyek a detnil és az en- 
-■reskedelem érintkezési felületen 
riden vannak.

...ngresszus védnöke dr. Winchhler 
- . in kereskedelmi és közlekedésügyi 

miniszter a törvényhozásban elfoglalva 
je\.*n. nem jelenhetett meg. helyette 
az< nban Dátnoky-Kovács Gyula állam
titkár olvasta fel a miniszter üzenetét, 
nki a kereskedelem legteljesebb felka
rolását nyomatékkel hangsúlyozta. Majd 
barn M.uhirussy-Beck Gyula mondott 

dél s utána báró Babarczy

isztelt Kongresszus !
A  mindennapos kereskedelmi 

élet jelenségeiből merítve né- 
meiy tekintetben, elvi. gyakor
lati, nemzeti és etikai szempont
jából világítom meg a mai vitá
ban a kiskereskedelem felfogá
sát- Felnyitom a rollót, mely 
mögött a kiskereskedelem pa
naszainak kirakata van.

Először is őszintén meg kell 
mondanom, hogy a mai nehéz 
jelenünk — amely a mi mai 

'etünk —  nem lehet az az alap
szikla. amelyekre a következő 
évtizedek keresk delmi tevé- 

felépülhet. (N agy  taps.) 
A . korlátozások és

ebből foi> 6 adottságok túl kom
plikálttá teszik a kereskedelmi

István a főváros nevében köszöntette a 
kongresszust. Buday Gotdberger Leódr..

; felsőházi tag a gyáripar és a nagyke
reskedelem közös érdekeiről igen érde
kes beszédet mondott, melyben hang
súlyozta. hogy a gyáripar a szabad ke
reskedelmi irány visszatérését sürgeti, 
mert emellett látja maga is legjobban 
biztosítva érdekeit. Elismerte azonban. I 
hogy vannak egyes gyáripari ágazatok. ! 
ahol a közvetlen detailárusitás előtört 
s bár kénytelen elismerni ennek gaz
dasági jogosultságát (a kongresszus 
tiltakozik). Ígéretet tett arra. hogy 
amennyire tőle telik, igyekszik ezt el
lensúlyozni. Buday Goldberger Leó 
után következett országos elnökünk, 
aki a kővetkezőket mondotta :

tevékenység üzését. Korrektül 
kereskedni sohasem volt könnyű, 
de ma a korrektségen kívül még 
óriási felkészültség is szüksé
ges, hogy az utóbbi két évtized 
alatt kialakult és folyton hal
m ozódó szerkezetekkel sikere
sen meg tudjunk küzdeni■ (He
lyeslés.)

Ezzel kapcsolatban rá kell 
mutatnom arra a  helytelen fel
fogásra is. amely egyesek ré
széről az utóbbi időben a napi 
és gazdasági politikába bedo
batott. hogy általában a keres
kedelem egy felesleges valami. 
Találkozunk olyan felfogással 
is, hogy a kereskedelem nem 
érzi az idők mostohaságál, mint 
más társadalmi réteg.

járt 8402.
E számokat azért dobtam be 

a vitába, hogy bizonyítsam, 
mennyire a túlzott elfogultság 
határain jár az a napi politikába 
bevetett felfogás, amely a keres
kedelem életszínvonalát a való
sággal ellentétben rózsásnak ál
lítja be. (Helyeslés■)

Nem vagyok külföldimádó, 
de a más országokban való 
megfordulás, tartozzék az utazó 
bármilyen társadalmi rétegező- 
déshez is, az illetőre és orszá
gunkra nézve csak előnyös le
het. Vettem magamnak a fárad
ságot, hogy az adatokkal fog
lalkozzam : A z  5047 kereskedő 
közül csak négy volt olyan, aki 
a legtávolabbi világrészben járt, 
a legtöbbje néhány száz kilo
méterre eső távolságban kerin
gett.

mindenkor fizetéseket teljesítő 
kiskereskedőknek a helyzetét a 
rosszul vagy egyáltalában nem 
fizető konkurrens árukiajánlása 
még súlyosabbá teszi.

Á  kiskereskedelemnek másik 
kérelmea nagykereskedelemhez, 
hogy ne foglalkozzék detailáru- 
sitással. A  nagykereskedelem  
maradjon m eg a nevében rejlő  
foglalkozásnál. A  kiskereskedő 
köteles az államháztartás és a 
közület terheiből reá eső rész
nek megfelelni, a rezsijét fedez

ni. de egyben önmagát és csa
ládját fenntartani. Így kell, hogy 

; a nagykereskedelmi árakhoz 
alkalmazza a maga haszon
kulcsát. A  nagykereskedelem 
detaileladása nagykereskedelmi 

i árakon a kiskereskedőt olyan 
helyzetbe hozza, hogy a köz 
iránt szükséges teherviselési kö
telezettségeinek sem tud meg
felelni. de a nála kapható más 
árucikkek tekintetében is ebből 
folyólag elvesztheti a vevők bi
zalmát. A  nagykereskedő ne 
csináljon semmilyen árral detail- 
konkurrenciát a nála vásárló 
kiskereskedőnek.

Az. imént említett külföldi uta
zásokat elsősorban a nagykeres
kedelem űzői tehetik. Így az a 
kérése a kiskereskedelemnek, 
hogy a magyar nagykereskede
lem legyen teljesen konzervatív 
bármely ország gyáriparától 
megvásárolt áruk minősége, de 
haladó legyen az ízlés, eszté
tika tekintetében. A  nagykeres
kedőnek kötelessége, hogy az 
élet és a haladás iskoláján ke
resztül a tetszetős áru forgalom- 
bahozatalára súlyt fektessen és 
erre a kiskereskedőt is nevelje.

Buday Goldberger Leó felső
házi tag urnák a gyárak meg
tartásával kapcsolatban felhí
vom a figyelmét arra. hogy a 
Baross Szövetség szociális és a 
nemzeti termelés szempontjából 
hirdeti a „keressük, szeressük 
és vásároljuk a magyar árut“, 
de ugyanakkor nem értjük, hogy 
a gyáripar miért ellenzi felső 
helyén az oly cikkek behozata
lát, melyeket itt nem állítanak 
elő. (Nagy taps.)

Nem akarok túlságosan ter
jengős lenni, de nemzeti szem
pontból reá akarok mutatni, 
hogy a nagykereskedőn ek a gyár
iparral együtt fokozottan közös 
kötelezettségei vannak a nem
zeti élettel szemben. Azzal a 
nemzeti élettel szemben, amely
hez kapcsolódnak a m. kir. kor
mány, Budapest és az ország 
nagyobb városai által helyesen 
irányított idegenforgalmunk is.

Meg is indokolom miként. Hat 
évvel ezelőtt megnéztem a se 
villái Ibero-Americana L ’esposi- 
tione-t, a spanyol nyelvet be-

Végül kérnem kell a nagyke
reskedőket, foglalkozzanak a 
preventív hitelvédelem és keres
kedők aggkori ellátásának prob
lém ájáva l A  magyar Hitelezői 
Védegylet kiváló ügyésze egy 
egész nagy tanulmányt irt erről 
a kérdésről és már több érdek- 
képviselet is foglalkozott gyűlé
seken ennek a kérdésnek a 
megoldásával. Ezt a kérdést 
elméletileg, gyülésileg megolda
ni nem lehet. Ezt a kérdést, 
úgy, ahogy Sárkány Lajos igen 
tisztelt ügyész ur megírja, intéz
ményesen egész megoldással 
kell elintézni. Beszédemben hi
vatkoztam, hogy a jelenlegi hi
telrendszer kitermelte az adó
soknak egy olyan rétegét, amely 
etikai érzés nélkül* forgó tőke 
nélkül, helytelen és nehéz kon
kurenciát csinál rendes kiske-

szélő államok kiállítását. A z  AF  
calde nagy plakátokon hívta fel 
a kiállítás megnyitása előtt fésűs, 
mantillás viseletre a sevillai nő
ket. Három napon belül a ke
reskedők kirakatai megfelelő 
anyaggal teltek meg, viszont a 
sevillai nőknek csaknem a fele 
nemzeti viseletben járt. Soha 
sem fogom elfelejteni, hogy egy 
meglehetősen idős, hatvan éven 
jól túllevő dohánygyári munkás
nő is rózsaszínű szegfűt tűzött 
a hajába a mantilla alá és igy 
kellette magát a villamoson. Ez 
a kép megrögződött em lékeze
temben, de természetesen a fia
talokat sem felejtettem el. De 
hivatkozom Salzkammergutra és 
Tirolra, ahol látjuk, hogy a cse
csemő, a dada, a gyermek, az 
apa, anya, nagyapa, nagyanya, 
háztartási alkalmazott, házmes
ter és háziúr és igy tovább, 
dirndliben és nemzeti viseletben 
jár és ezzel színes, gyönyörű 
képet ad az országnak és az 
idegeneknek. Nálunk az isko
lákba az olasz apácák hozták 
be a matrózruha viselését. A z  
idén igen ügyesen és szépen 
kiállított magyar stilü tanuló
ruhákat láttam. A  nagykereske
delem és a gyáripar közös fel
adata, hogy nem a régi, de az 
uj magyar életnek és kereseti 
lehetőségeknek megfelelően a 
nemzeti viselet kialakulását te
gyék lehetővé iparművészek be
vonásával és olcsó, de mégis 
időt á lló anyagok forgalom ba- 
hozatalával, hogy kibontakoz
hasson minél több ipari és ke
reskedelmi ágban a magyar 
áruk speciálitása, igy a nem
zeti viseletű ruházkodás is. Ha 
Varsóba utazunk, a lengyel ka
bátoknak tömegét látjuk. Mél- 
tóztassék elhinni, hogyha a ke
reskedelem az etikai, esztétikai 
és nemzeti szempontokat figye
lembe véve, beilleszkedik abba 
a jelen időkbe, amikor nemzeti 
életünk uj utakat keres, amikor 
idegenforgalmunk fe l fe lé  irá
nyuló ivet mutat, hogy akkor 
hiába jelentkeznének a mi ne
héz jelenünk, a mi nehéz éle
tünk földjéből gyomként kinö
vekedett szóvirágokkal a keres- 

I kedelem ellenességet hirdetők.

reskedőtársainak, életképtelen 
alapokon létesült üzletét úgy 
vezeti, hogy egyességi kedvez
ményeket kér és kap a hitele
zőitől és egzisztenciáját erre 
alapozza- A  nagykereskedelem
nek is létérdeke, hogy a hitel
biztonság szempontjából olya
nokkal keressen összeköttetést 
a kiskereskedelem soraiban, 
akik úgy hitelben, mint a min
dennapi életben és a tisztes ke
reskedelem gyakorlásában is 
megállják a helyüket. (T a p s ) 

Végül hangsúlyozom, hogy 
örülök, hogy a Magyar Keres
kedelmi Csarnok második kon
gresszusán ezeketelmondhattam 
és biztosíthatom a mai Kon
gresszust megrendező egyesü
letet, hogy sok szeretettel, kolle
giális megértéssel nyújtunk mi 
Önöknek, mint Baross Szövet-

A kereskedelem  sú lyos szociális  
helyzete

An nak igazolására, hogy 
mennyire nem áll meg a fenti 
felfogás, annak bizonysága né
hány helytálló számot dobok be 
a mai vita anyagába, amelye
ket Budapest 1930 évi utolsó 
ily irányú hiteles adataiból ve
szek támasztékul.

1930-ban Budapesten a keres
kedők száma 13-449. ebből nagy- 
kereskedő 1051. nagyban és 
kicsinyben i eladó kereskedő 
293, a többi kiskereskedő. A
13.449 kereskedőből alkalma
zottat nem tart 9312. egy alkal
mazottat 1809, kettőt 841, a

bbi több alkalmazottat. 9498 
reskedőnek v o l t ,  3951-nek 

nem volt villanyvilágítása üzle
tében. V ízvezetéke 5509-nek 
ig e n , 7940-nek nem volt ; a
13.449 budapesti kereskedőből 
külföldön járt 5047, soha nem

A  detailkereskede lem  sérelm ei
A  feladatom az is, hogy vá

zoljam  a kiskereskedelem meg
világításában a nagykereskede
lem feladatkörét. Kertelés nél
kül felelek : A  kiskereskedelem 
úgy véli. hogy a nagykereskedő 
ne keresse az erőltetett üzlet
kötéseket, hanem válogassa 
meg azokat a kiskereskedőket, 
akikkel összeköttetést tart fenn. 
A z  erőltetett üzletkötési menet, 
erőltetett forgalomfokozás — 
csak veszteségekhez vezethet a 
nagykereskedelem részére és a

U o vszk y  János
a detailkereskedelem  prob lém áiró l

E lőzetes hitelvédelem  — aggkori 
biztosítás
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A  közpályázatok  v a lé sz e rü sé g e  
é s  a z  angyalfö ld i szivattyútelep

ség sok-sok célkitűzésükhöz ke
zet. . . (Lelkes,taps*)

*

A  200 terítékes estebéden 
résztvettek llovszky János. Kiss 
Endre, Zeidler Imre és dr. Őrei 
Géza a Szövetségünk képvise
letében.

A  kam arai kereskedő i 
blokk-lista

A kamarai választások előké
születei serényen folynak. Az aján
lásokat már be is nyújtották. Mint 
az előző alkalommal, úgy most is 
a kereskedelmi szervezetek blokk
ba tömörültek. Ebben a blokkban 
résztvesznek : a Baross Szövetség, 
a Csarnok, a FÖVKE, az OKISz, 
az OMKE és a KEKOSz, tehát az 
összes kereskedelmi szervezetek 
együttesen.

A blokk közös megegyezéssel 
a következő jelöléseket eszközölte. 
Az első kúriába : Rendes tagok 
Laczkó Sándor vaj- és sajtkeres
kedelmi rt. igazgató. Schwimmer 
Mihály fa- és szénkereskedő, 
Bugrcim A. Elemér hal- és vad
kereskedő, Fehér Lajos ószeres, 
Marschalek Imre élelmiszerkeres
kedő, Fischer Andor baromíike- 
reskedő. Ugyanezen kúriában pót
tagok : Szabolcsi Mihály piaci
árus. Tomasik István zsibárus. 
Reinhardt Mór cipőkereskedő, 
Kőszegi Adolf gyümölcskereskedő. 
Bauer Alfonz gyümölcskertskedő, 
Deutsch Andor burgonyakei eskedő.

A második kúriába rendes ta
gokul jelölve lettek : llovszky Já
nos, Vértes Emil, Vűs Imre. a 
Mellinger Dávid cég társtulajdo
nosa. Tóth Gábor csemegekeres
kedő. Reisz Jenő, a Corvin Áru
ház r. t. igazgatóságának tagja, 
Deák József csemegekereskedő. 
Póttagok ebben a kúriában : Kátai 
Ernő vaskereskedő, Hirsch Andor 
bőrkereskedő, Fábián József tex
tilkereskedő, Quitt Lipót részlet- 
kereskedő, Biach M. Marcell di
vatárukereskedő, vitéz Lehöcz Fe
renc fa- és szénkereskedö.

A harmadik kúriában : Heinrich 
Dezső, Lédermann Mór, Frey Kál
mán, Drucker Géza, dr. Mössmer 
Pál és Gonda Hugó. Póttagok ; 
Dán János, Kaffka Károly. Kiss 
Endre kereskedelmi tanácsos, szö
vetségi alelnök, László Árpád fü- 
szerkereskedő. Kiirschner Pál fa- 
és szénkereskedő. Schweitzer Béla 
és Henrik varrógépkereskedelmi 
cég főnöke.

A negyedik kúriában a követ
kező jelölések vannak : vitéz
Barczy-Barczen Gábor. Szövetsé
günk alelnöke. Cifra József, Freu- 
diger Dávid, Madarassy-Beck 
Gyula báró. Magyar Bertalan, 
Márkus Béla. Székács Antal felső
házi tag, vitéz Szénássy Béla pa- 
pirkereskedő, Tasnády-Szüts An
drás gyarmatáru nagykereskedő. 
Az ötödik kúriában jelölik Éber 
Antalt és Hantos Elemér állam
titkárt.

Köszönetnyilvánítás
Ifj. Hufnagel Imre a következő leve

let intézte elnökségünkhöz : „Édesapám 
elhalálozásával ért mélységes gyá
szunkban kifejezett jóleső részvétükért 
kérem fogadják úgy a magam, mint 
családom nevében hálás köszönetün- 
ket. Amidőn ezt a pótolhatatlan vesz
teséget Isten akaratában való meg
nyugvással fogadjuk, kérem, hogy rész- 
vétnyilvánitésukért kifejezett köszöne- 
tünket a t. Elnökséggel és a Baross 
Szövetség tagjaival közölni szívesked
jenek. Köszönetét nyilvánított a Szö
vetség összességének és íüszerkeres- 
kedő szakosztályunknak fiai nevében 
is özv. Dömötör Sándorné.

A z  érdekképviseletek csodál
kozással nézték azt a küzdelmet, 
mely a múlt héten a székesfő
város ut- és csatornaépitési bi
zottságában az angyalföldi szi
vattyútelep felállítása ügyében 
kiirt pályázat odaítélése körül 
folyt. Egy hírnevénél fogva ab
szolút komolynak tartható cég 
adta be a legolcsóbb pályáza
tot. az ügyosztály azonban azon 
előzetes számítások alapján, 
melyeket saját maga eszközölt, 
nem a legolcsóbbat, hanem az 
ennél 130 ezer pengővel drá
gábbat ajánlotta elfogadásra. A 
bizottság a legolcsóbb mellett 
döntött. Ezzel a közszállitási 
szabályrendeletnek a valószerü- 
ség tekintetében felállított elve 
súlyos sérelmet szenvedett. A z  
ügy körül napokig hullámzott a 
városháza s végül is maga K i
rály Kálmán tanácsnok világí
totta meg a nyilvánosság előtt 
a kérdést.

A z  érdekképviseletek ez eset
ben minden tekintetben az ügy
osztálynak adnak igazat. Ft 1- 
tétlenül helyes volt az, hogy az 
ügyosztály elsősorban saját ma* 
ga is kiszámította azt a költsé
get. mely mellett az angyalföldi 
szivattyútelepet feltétlenül jól és 
a főváros közönsége számára 
értékállóan meg lehet építeni. 
Helyes volt az is, hogy az ügy
osztály az uj Közszállitási Sza- I 
bályzat értelmében a gondos 
és lelkiismeretes műszaki szá- 
m itásokfigvelembevételével nem 
a legolcsóbb ajánlatot terjesz- ; 
tette elfogadásra, hanem ezt, | 
mely a számítások szerint meg
felelt. Ezzel teljes mértékben ér
vényre jutatta a városháza az 
uj el. el. A  bizottság tagjai — 
két dicséretes kivételtőleltekintve 
— nem tudtak az uj Közszálli
tási Szabályzat nívójára em el
kedni. A z  adott esetben a he
lyes eljárás az lett volna, hogy

A kamarai törvénynek a válasz
tásra vonatkozó előírásai — mint 

j annak idején jeleztük is — szá
mos kereskedő és iparos-szakma 
elégedetlenségét fogja kiváltani.

; Ez a felfogásunk teljes mértékben 
igazolást nyer a drogisták már 
ismertté vált állásfoglalásával, 
mely arra irányul, hogy a kama
rai ajánlási és választási rendszer 
folytán ez a szakma nem nyerhet 
törvényben biztosított képvisele
tet. A drogista szakma létszáma 
kicsi ahhoz, ahogy saját kebelé
ből indíthasson harcot egy kama
rai mandátumért, viszont ez a 
szakma olyan egyedekből áll, 
akik kereskedelmi és általános 
gazdasági kérdésekben igen kép
zettek. Magának a drogista szak
mának is számos olyan problé
mája van, melyeknek gondozását

az elv épségben tartása mellett 
rendeljenek el uj pályázatot, de 
semmiesetre sem az, hogy a 
pályázat szerint árromboló aján
lattevőnek adják a megbízást.

Ugylátszik a fővárosi bizott
sági tagok nagy része nincsen 
tájékozva azokról a törekvések
ről, melyek éppen a közületi 
munkák értéke szempontjából 
a vállalkozók részéről megnyil
vánulnak. Nagyon helyes lenne, 
ha az i. t. bizottsági tag urak 
mélyebbreható in fo rm á c ió k a t 
szereznének be, hogy mégis lás
suk azt, hogy a törvényhatósági 
bizottság és ennek az iparos
kereskedő és vállalkozó város 
polgársága között szervesebb 
együttműködés legyen. A  cso
dálkozás annál jogosultabb az 
iparosok részéről, mert az üt
és csatornaépitési bizottságnak 
vannak olyan tagjai is, akik a 
maguk részéről nagy hívei a 
valószerüségi elvnek, de ugy
látszik csak elméletben és a 
gyakorlatban, valam int a poli
tikában nem.

Mindenesetre az egész vállal
kozó világ elismeréssel és hálá
val tartozik elsősorban Király  
Kálmán tanácsnoknak azért, 
hogy ily nagy ellenáramlat elle
nére is sikraszállt azért, amit a 
Közszállitási Szabályzat részére 
előirt. Ez az irány a helyes és 
mindig öröm m el gondolunk  
arra. hogy akadnak vezető tiszt
viselők, akik nem törődve a régi 
copffal, mégis a reform irányzat 
mellé állnak.

Azok a bizottsági tag urak 
pedig, akik közpályázati kérdé
sekkel kapcsolatban mindig sír
ni tudnak a gyilkos verseny 
miatt, most aztán vessenek ma
gukra, hogy ilyen példát statu
áltak. Nehezen tudnának m a
gyarázatot adni magatartásuk
ró l az iparosoknak és a vállal
kozóknak.

a legszívesebben saját kebeléből 
való megbízottra bízná, de ettől 
függetlenül a kamara összessége j 
is hátrányosan fog ja  érezni azt, | 
hogy a drogistát nem tud maga \ 
között. De nemcsak a drogisták 
elegedetlenek, hanem egyéb ipari 
szakmák is és már most kell 
gondolkozni azon. hogy az össze
ülő kamara miként tudja a tör- i 
vény e hiányosságából keletkező 
hátrányos helyzetet orvosolni. ! 
Nem titok, hogy a kamarai tör 
vényt a kereskedelem kisebbségi 
szárnya felette sérelmesnek találja 
és hogy emiatt nagy ellentétek 
nem robbantak ki, kizárólag an
nak tulajdonítandó, hogy a mai 
nehéz időkben még továbbmenö 
áldozatot hoznak azok, akikre az 
uj rendszer különben csak áldo
zatokat ró.

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

á s v á n y v i z e k  nagykereskedése
VI., S Z O N D Y  U C C A  94 . Tele fon  13-9-52.

Baross  tag B a r o s s  tagot  támogat !

A  d r o g i s t a  s z a k m a
elégedetlen a kamarai választás rend

szerével

Á rrom bo lások
a cipész

közpályázatoknál
A főváros polgármesteie okt. 

1-ével kell 159.363 1935. számú 
határozatával adta ki az Erzsébet 
szeretetotthon, a Dunajobbparti 
szeretetotthon, a József-, a Mayar 
Ferenc, a Kőszegi árvaházak és a 
Horthy Miklósné gyermekotthonok 
bicskei intézete cipörendeléseit.

Az odaítélés roppant élesen 
világit reá arra, hogy a cipész
mesterek ma mennyire helytele
nül kalkulálnak. E rendelés ke
retén belül az árak 14 pengőtől 
16.30 ig váltakoznak. Meg kell je 
gyezni. hogy az odaítélésnél 
olyan ajánlatokat is mellőztek 
melyek a legmagasabb, a 16.30 
filléres ajánlat alatt voltak, de 
természetesen magasabbak voltak, 
mint a legalacsonyabb. Az érde
kelt iparosok, akiknek szabály 
szerint ebből a munkából járt 
volna, azonban szolid ajánlatukat, 
amit az is igazol, hogy mintegy 
a középen mozogtak a beadott 
összes ajánlatok közül, nem tud
ták volna fenntartani, mert az 
utóbbi napokban nagyon jelentős 
áremelkedés következett be az 
anyagokban s igy most azok a 
kismesterek, akik kaptak is mun
kát, de természetesen nem voltak 
anyaggal lefedezve, nem tudják, 
hogy az áldással mitévők legye
nek. Felmerül máris a kérdés, 
hogy a főváros az áremelkedést 
ne hárítsa reá a szegény iparo
sokra, hanem megfelelő áreme
léssel adjon nekik kárpótlást.

Január e ls e jé ig  n incs a lm a- 
beh ozata l

A bellöldi gyümölcstermelés 
érdekei szempontjából a kereske
delmi minisztérium év végéig 
nem ad ki almabehozatali enge
délyeket. Ez a hír az érdekeltek 
között villámgyorsan futott széj
jel. A kereskedelem aggódik 
amiatt, hogy a piacot nem tudja 
gyümölccsel kellő időben ellátni, 
mert az idei termés mennyiségi
leg is, de minőségileg is alatta 
maradt a várakozásoknak. A Ba
ross Szövetség érdekelt kereske
dői a belföldi termelők szerveze
tével érintkezésben vannak s a 
jövő hét folyamán több irányban 
is vidékre utaznak, hogy a kon
krét kötések megtörténhessenek. 
Nagy hiány mutatkozik dióban 
is. A termelők készleteiket foly
ton emelkedő árak mellett helye
zik el. Megfelelő lépések történ
tek abban a tekintetben, hogy 
bulgár diót engedjenek behozni 
az országba.

B irság
a cégtábla Hiányossága 

miatt
A  polgármester rendelkezéséhez ké

pest erőteljesebb menetet vett a cég
táblák valódiságának ellenőrzése s 
különösképen a cégtulajdonos nevének 
feltüntetése. A  főváros valamennyi ke
rületéből érkeztek feljelentések s már 
meg is kezdték a bírságok kivetését, 
melyek 15— 20 pengő között váltakoz
nak. de kivetettek már ennél nagyobb 
összegű bírságot is. A  Baross Szövet
ség a legkülönfélébb módokon figyel
meztette összes úgy kereskedő, mint 
iparostagjait arra, hogy a miniszter 
ezen rendeletének betartására gondo
san ügyeljenek. Megismételjük most is : 
akinek cégtábláján feltűnően olvasható 
módon a cégtulajdonos neve feltüntetve 
nem volna, haladéktalanul pótolja azt. 
A  polgármester által kitűzött türelmi 
idő letelt.
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Néhány s z ó
Prósz István cikkéhezs 

a Szövetkezetekről
Irta : Hlatky Lajos, a Fűszeresek Szövetkezete ügyv. igazgatója

Prósz István cikkét nagy fi- j 
gyelemmel olvastam. Sok reális 
gondolatot találok cikkében ott. 
ahol a tagok szövetkezési szük
ségéről. azok hajlamáról ir, sze
retettel és megértéssel, mintegy 
látnoki tehetséggel megáldottam 
Ily férfiakra szükség van a szö
vetkezeti életben, mert meggyő
ződéssel állanak az eszme szol
gálatába és tudnak is, akarnak 
is küzdeni annak sikeréért. A 
Prószok az igazi úttörők, akik 
már dolgoztak a szövetkezeti ut 
építésén, ismerik annak hibáit, 
reá tudnak mutatni előnyére, 
tapasztalattal rendelkeznek és 
sok csalódás után sem vesztik 
el bizalmukat, éppen ezért újra 
és újra rohamra készek.

Ezekért a tulajdonságaiért 
Prósz  Istvánt elismerés illeti, 
amit szívből megadok neki én 
is* aki látszólag ellentétes állás
ponton vagyok. Csak látszólag, 
mert a cél tekintetében úgy lá
tom. egyetértünk.

En ugyanis a szövetkezés 
gondolatát függetlenítem sze
mélyi és tárgyi vonatkozásaitól, 
tehát az eszmét a sallangoktól 
és éppen ezért nem befolyásol 
sem ítéletemben, sem elhatáro
zásomban a múlt eseményei, 
mert azokból csak egyet szűrök 
le : mit nem szabad tenni a 
siker veszélyeztetése nélkül.

Itt azután szöges ellentét áll 
fenn felfogásaink között. Prósz 
István —  úgy olvasom soraiból 
—  az általa támogatott „Fetis“ 
szövetkezetét szeretné az eszme 
szolgálatában újra rohamra kül
deni. ha rá bírná venni a kor
mányt egy kis muníció újabb 
kiutalására.

Ebben az elgondolásban ben
ne van annak beismerése, hogy

1- a szövetkezet döntő vere
séget szenvedett és most állami 
segítség nélkül harcképtelen.

2- eddigi működése is az á l
lam anyagi támogatásán nyugo
dott, amiből következik, hogy

dók Szövetkezeié csak 200.000 
pengőt kapott.

Anélkül, hogy az államnak a 
fo g y a s z tá s i szövetkezetekkel 
szemben gyakorolt gazdaságpo
litikáját érinteni, még kevésbé 
menteni akarnám, minden elfo
gulatlan ember, aki e kérdéshez 
hivatottnak tartja magát hozzá- 
szólani. megállapíthatja az ese
tek különbözőségét az érintett 
Szövetkezetek gazdasági céljai
nak homlokegyenest ellentétes 
voltából. Ehhez azonban tár
gyilagosság szükséges.

De meg lehet állapítani a 
különbözőséget a két szövetke
zeti csoport hitel felvételi módo
zataiból is. „A rn ig a Fűszere
sek Szövetkezete hitelfedezet 
hiányában, — mert m indenáron  
pénzhez akart ju tn i —  egyik 
vezetőigazgató ingatlanait aján
lotta fel fedezetül, addig a fo
gyasztási szövetkezetek hitel- 
politikájában ez az eljárás tel
jesen ismeretlen és soha elő 
nam fordult. (Akadtak mecéná
sok. akik kölcsönt nyújtottak, 
de soha eszükbe nem jutott 
annak elvesztésekor követelé
sükkel az államhoz fordulni.)

íme a különbség a kölcsön 
felvétele során.

Ismétlem, távol áll tőlem a 
támadás és a védelem egyaránt. 
Csak reámutatok a hibaforrá
sokra. amelyek ma már jóvá 
nem tehetők- És mégis azt Írja 
Prósz  István : adjon az állam a 
Fűszeresek Szövetkezetének is, 
mert adott és ad a Fogyasztási 
Szövetkezeteknek is.

Lehetséges, hogy az állami 
kölcsönnel ideig-óráig újból 
életre hívható lenne a szövet
kezet, de amint elvesztené for
gótőkéjét, újból megsemmisülne. 
M iért? mert helytelen alapon, 
félreismert célkitűzéssel; a leg- 
odaadóbb , fáradhatatlan, szak

szerű küzdelem sem vezethet 
sikerre.

Helytelen a működés mene
tében a sorrend megválasztása, 
bár azt állítja cikkíró, hogy alul
ról építettek, nem felülről.

Ez nagy tévedése Prósz Ist
vánnak. A lu lró l, helyesebben a 
füs zer- és élelmiszerkereskede
lem köréből indult ki a szerve
zés munkája : az alapozás. De 
még a meztelen falak sem vo l
tak meg és máris felülről keres
tek eszközöket az építéshez. 
Hogy a kapott eszközök elég
telennek bizonyultak a cél el
éréséhez. ez a tény ismét nem 
a szövetkezeten kívül álló té
nyezők hibája : csak eddig kel
lett volna takarózni, ameddig 
a paplan ér.

*
A zza l fejezem be válaszomat 

Prósz  István cikkére, . . . jö jjön  
és hoz za kö zénk értékes tudá
sát és tapasztalatait és segítsen 
felépíteni a Fűszeresek Szövet
kezetét. Okulva a múlt félreis
mert célkitűzésén, ma már távol 
áll az érdekeltektől az állami 
kölcsön utáni vágy s ezzel kar
öltve az adósságcsinálás gon
dolata.

Eltökélt szándékunk a saját 
lábunkon já rn i és kizárólag a 
fűszeresek erkölcsi erejére tá
maszkodva megindulni a szö
vetkezés egyedül helyes utján, 
— az önsegélyezés utján, amely 
először az összetartozás terüle
tére vezet bennünket, majd az 
egységbeforradás után sorjában 
megoldáshoz fog juttatni min
den jogosult erkölcsi és anyagi 
érdeket is.

Ehhez a munkához vagyunk 
már jóegynehányan, de soha
sem lehetünk annyian, hogy 
öröm m el ne fogadjuk olyan 
emberek csatlakozását, mint 
Prósz István kartársunk■

H a r c  a  t e j - s z a b a d f o r g a l o m  k ö r ü l
3. azt a célt, melyet a szövet

kezet alakulásakor maga elé tű
zött, vagy nem tudta vagy nem 
akarta saját erejéből elérni és
igy

4. felelősek a vezetők azért, 
hogy ennek ellenére nem szá
moltatták fel alakulatukat a kellő 
időben még mielőtt a csatlakozó 
jóakaratu embereket az anyagi 
kártól és a Szövetkezetbe vetett 
bizalom megingásától megment
hették volna. *

Prósz  István cikkéből a veze
tők sorozatos hibáira lehet kö
vetkeztetni. Ezek közül két kér
dés szinte öntudatlanul is súlyos 
vádat rejt magában. Ilyen a nem 
sikerült fúzió, amelybe az Igaz
gatóság belement, a másik a
46.000 P  elvesztése, amit kife
jezetten elvesztettek az üzlet 
vitele során.

Gyenge mentség erre a Han
gyára és társaira való hivatko
zás. mint amely intézmények a 
cikk szerint, ismételten több 
millió pengő hitelt kaptak az 
államtól, mig a Füszerkereske-

Miniszteri rendelet értelmében a tej 
kötött forgalma október 15-ével meg
szűnt. Egészségrendészeti okból azon
ban a Budapestre irányuló fogyasztói 
tej csak engedéllyel működő tejvállalat 
részére szállítható.

A  kötöttforgalmi renddel elégedetlen 
termelők érdekében bevezetett újabb  
forgalmi szabályozás egyik indoka kö
zött szerepelt a fogyasztási tej árának 
mérséklése azzal a közvetett céllal, 
hogy ezúton a fogyasztás mennyiség
beli emelésén keresztül a termelő ré
szére magasabb ár biztosiltassék.

Nehogy azonban a szabadforgalom
ra való áttérés a termelői ár leszorítá
sát eredményezze, a miniszter —  a 
rendeletben kapott felhatalmazás alap
ján —  elrendelte, hogy a termelők ál
tal igényelhető legalacsonyabb ár lite
renként 12 fillérnél kevesebb nem le
het. Gondolt a miniszter arra is. hogy 
ezt a rendeletét az érdekeltekkel be
tartassa. Erre a célra —  persze egyéb 
célból is —  életrehivta a Termelők 
Országos Szövetségét, ahova jóváha
gyás céljából minden szerződést előze
tesen be kell mutatni.

Meg volt a kiindulási alap, a mini
mális ár. de a tejvállalatok még min
dig bizonytalannak látták az árkérdést, 
mert nem volt meghatározva a fogyasz
tói ár.

Ezen persze minden illetékes rende- 
letgyártó tényező csodálkozott, csak az 
érdekelt kereskedők nem. Pedig nem 
is olyan régen gyakorlati tapasztalatot

szerezhetett minden érettkoru ember 
arról, hogy egyoldalú maximálással, ha 
mindgyárt minimális árnak nevezzük 
is, boldogulni nem lehet. Hiszen válla
latonként más és más a rezsiköltség! 
Amivel az egyik beéri, ehhoz .a má
siknak még 1— 2 fillér hiányzik, hogy 
a költségét megkeresse. Ilyen körülmé
nyek között a tejvállalatok nem láttak 
más mentséget, mint a mai Magyaror- 

i szág leghatalmasabb érdekképvisele
tét : a GyOSz-t szembeállítani az OMGE 
gyermekével, a gazdatermelőt védő 
Termelők Országos Szövetségével.

A  GyOSz tárt karokkal fogadott leg
újabb ipari kategóriája védelmében 
megmozdult és ugylátszik sikerült for
mulát találnia a rendelet megváltozta
táséra. aminek következménye egy 
harmadik, sőt negyedik érdekcsoport 
kisemmizése lesz : a viszonteladóké és 
a fogyasztóké.

Íme egy példa a gazdasógközigaz- 
gatás életéből, ahol mindenkinek igaza 
van, ha szervezett erőt tud törekvése 
szolgálatába állítani, de alul marad, 
elbukik, ha nem érti meg a kormány 
programmjót, amely kifejezetten utal az 
érdekeltségek szükségszerű kiépítésére.

A  tejkérdés felvetődésével esik idő
rendben egybe a Fűszeresek Szövet
kezete megalakulása. Az erőknek ez a 
tömörítése nem kizárólag a viszontel
adói érdeknek a tejeladással kapcso
latos védelme a célja, hanem ez is. 
Természetes azonban, hogy az alaku- 
\ás kezdeti idején a Szövetkezés mé oc

csak a tisztánlátók kicsiny seregét egye
sítette kötelékében, tehát még nem ren
delkezik a cél eléréséhez szükséges 
erővel, befolyással. De ez a mostani 
helyzet, melyben ismét rólunk-nélkü- 
lünk döntenek, felvilágosithatja végre 
az érdekelteket a szervezkedés gyors- 
ütemü szükségességéről, mert külön
ben súlyos, pótolhatatlan kórokat fog 
továbbra is kényszerűségből elviselni.

A  tejszerződések kérdéséhez ez al- 
koiommal annyit jegyzünk meg, hogy 
a r öldművelésügyi Miniszter a tegnapi 
minisztertanács elé terjesztette a GyOSz 
javaslatát, mellyel a viszonteladókat 
továbbra is régi szállítóikhoz kívánja 
kötni.

Hangsúlyozzuk, hogy a döntést e 
percben még nem ismerjük és éppen 
ezért e pillanatban fennáll a polgármes
teri hivataltól kapott felvilágosítás ér
vénye : „a szállító vállalatokban tör
ténő változások bejelentése időbelileg 
korlátozva nincsen. “

Hlatky Lajos 
a fűszeresek szövetkezete 

üv. igazgatója.

A Piaci árusok 
Szakosztálya

folyó hó 20-án, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor a Szövetség szék
hazában ülést tart, melyre a ta
gok megjelenését ezúton is kér
jük. Tárgy : tejszerződések ügye, 
a könyvrevásárlö vevők hitelének 
biztosítása.

Kovács János 
szakoszt. elnök.

Kárpitosmesterek
a kamarai képviseletért

A  Magyar Kárpitos Kisiparo
sok Egyesülete legutóbbi tag
gyűlése elhatározta, hogy a kár
pitos szakma kamarai képvise
lőjeként oly kárpitosmester je 
lölését kívánja, ki a szakmát 
mint tanonc tanulta, segédi 
szakbavágó gyekorlatot végzett, 
szakképzettséggel és képesítés
sel rendelkezik és a kárpitos
ipart saját személyében, mint 
önálió kárpitosmester űzi. A  
gyűlés a kárpitos szakma jelen
legi kamarai képviselője Szi
lágyi Aladárnak, kamarai ren
des tagként való jelöltetése ellen 
foglalt állást és az ipartestület 
által történt jelölése ellen hatá- 
rozatilag tiltakozott.

A  Drogista Otthon alapítási 
ünnepélye

A drogista testületek a Drogista Ott
hon alapításának tízéves évfordulóján 
ünnepélyt rendeztek. Balogh Gábor 
ipartestületi diszelnök üdvözölte a meg
jelenteket, dr. Krüger Aladár ország
gyűlési képviselő ünnepi beszédébe0 
megemlékezett Széchenyi István gróf
ról. kinek célja az erők egyesítése volt 
és felhívta a különböző gondolkodású 
drogistókat, mint a munka férfiéit, hogy 
egységbe tömörülve, összetartással, 
dolgozzanak a jövőért. Dr. Szahlender 
Lajos igazgató a Drogista Otthonnak 
kulturális téren kifejtett tevékenységét 
méltatta. Müller Gyula, ki a genfi nem
zetközi ülésen történt felszólalásával 
tiszteletet szerzett a magyar névnek, 
külföldi kapcsolatok létesítését aján
lotta, hogy meg lehessen szüntetni a 
magyarokkal szembeni gyülölség at
moszféráját, mert a tájékozatlan kül
földiek a magyar kérdést a kisantant 
szemszögéből bírálják. Kádár Gyula a 
kereskedők helyes irónybani nevelésé
nek szükségességéről beszélt és a 
drogista társadalom hálóját tolmácsolta 
a gyárosoknak a Drogista Otthon iránt 
tanúsított áldozatkészségükért.

M Ö S S M E R
vászon, fehérnemű, kelengye

H L  ffc i-s . t-3. ffírr István-u. sarat.)
Bayo»s-tagaknak 5*/« engedmény
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H IR D E T M É N Y E K K ö zszállitáso k.
Ke 41478/2/1935. A  budapesti kir.

törvényszék közhírré teszi, hogy Glück 
Ignác budapesti (A 111.. Baross-u. 43.) 
be nem jegyzett pékmesterre nézve a 
csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást 
megindította. Vagyonfelügyelő dr. Par- 
ragh Sándor budapesti (VI., Bulcsu- 
utca 19.) ügyvéd. Bírósági jogi meg
bízott dr. Fromm Lajos budapesti (IX.. 
Ráday-utca 5. szám) ügyvéd. A  hite
lezőknek követeléseiket 1935. évi nov. 
hó 4. napjáig írásban be kell jelen
teniük az Országos Hitelvédö 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 12. napja. Az egyezségi eljárás 
rrieginditásának joghatálya 1935. évi 
október hó 14. napján áll be.

Budapest. 1935. október 14-én.

Dr. Kunst Győző s. k. kir. tv. biró.

Ke 41271/1935. A budapesti kir. 
törvényszék közhírré teszi, hogy dr. 
Wellisch Tibor epitő- és faipari válla
lat budapesti (V.. Nádor-utca 6 .) be
jegyzett cegre és annak tulajdonosára 
dr. Wellisch Tibor építőmester buda
pesti (V.. Nador-utca 6 .) lakosra néz\e 
a csődönkivüli kényszeregyezségi eljá
rást megindította. Vagyonfelügyelő dr. 
Szádeczhy Kardoss Boldizsár budapesti 
(Vili.. Muzeum-körut 18.) ügyvéd. Bíró
sági jogi megbízott dr. Révész Tiva
dar budapesti (V. kér., Szemere-utca 
23.) ügyvéd. A  hitelezőknek követelé
seiket 1935. évi október hó 30. napjáig 
írásban be kell jelenteniök az Orszá
gos Hitelvédő Egylet központjánál (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 október hó 7. napja. Az  
egyezségi eljárás megindításának jog
hatálya 1935. évi október 9-én áll be.

Dr. Kunst Győző s. k. kir. törv. biró.

Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt

Hirdetés tárgya

Építkezés —  --- --- ---
Faanyag - - - - ............ -
Asbestlemez .......  ---
Tüzelőan\ag --- ........
Hengerolaj--- --- --- --- --
Hengerolaj........  ---
Faeladás -............- ........
Kórházi ruhák- --- -
Benzin .................. - --- - —
Tüzelőanyag —  —......... —
Tüzelőanyag .............. ---
Gázolaj --- ............ - ........
Elelmicikkek ....... - — ---
Vízvezeték csatorna ...
Tüzelőanyag ...................
Elelmicikkek ............
Pamutvászon --- --- -.......
Kenőolaj - - -— ..............
Len o la j..............................
Motorolaj .............- —  —
Selejtpapir eladás.-- --- 
Vegyes közszüks. cikkek 
Kenyér, péksütemény--- — 
Tej-, tejtermék-.. ........

Hirdető 1 Határnap iap,„;

Elöljáróság. Kisvárda
ok,

22 3S
Máv. igazgatóság. Budapest. _ 22 39
Mav. igazgutosug. Budapest 22 39
Polgármester. Szeged „ 22 39
Mav. igazgatóság. Budapest 22 39
Máv. igazgatóság. Budapest .. 22 39
Erdőigazgalóság, Miskolc „ 22 40
Kórházigazg.-főorvos. B.-gyarmat „22 4i
Máv. igazgatóság, Budapest _23 39
Közkórház igazgatóság. Mohács „23 39
Alispán. Debrecen 23 40
Polgármester. Budapest „ 23 41
Árvaházi igazgató. Kecskemét 23 41
Vízvezeték és csat. igozg. Miskolc „ 23 41
Alispán. Debrecen „ 23 41
Gazdasági hivatal. Szeged _ 24 38
Bszkrt. Budapest 25 40
Bszkrt. Budapest „ 25 41
Bszkrt. Budapest. „ 25 41
Bszkrt. Budapest „ 25 4!
Törvényszéki elnök. Kecskemét „ 25 41
Közkórház igaz.g.. Mátészalka _ 26 39
Közkórház. Budapest 27 41
O 11. Budapest - 28 41

£  D Á N  A D R l á N
V IIL , K isfaludy-'

« —2- » .

Képkeretek>pl
I Á NH O FFM A NN  FERENC-nél
B U D A P E S T ,

IV. Károly-k ft- 28. IV . G crléczi-H  5

L I N G E L
BÚTO R  B U D A P E S T ,

R O Z S A -U . 4 .

M agyarország arany koszorús 
mestere, több aranyérem 

tu lajdonosa

Szlezák László
harangőrcö’n iőde. hprnngfe!- 

szerelés és haranslábgynr

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

telken.
Gyár bejárata ; VI. PETNEHÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91—3— 53.

Krayer-Lakk-Festék
Krayar L  ém Tán*

V ,  VM H W M » Tat.

-s te r h á z y  husáragyár
Ajánlja : Kapuvár, Sopron vm. 
Kitűnő minőségű sonkáit, finom 
fe lv á g o t ta it .  húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételízesítőit.

Színházi látcsövek , szem üvegek , orresiptetök. 
Zeiss-ü vegekkel. Barométerek. hőmérők á 

legjobb  kivitelben

CALDERO NI É S  T Á R SA
Iá tszerészoknél

Bpest, V„ VBrBsmarty-tÉr 1. telefon

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

M ELLINGER-íéle „C A S IH Ö “.  pörkölt kávé a legjobb.

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

Radó P á l 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

Korona K akaó  é s  C so k o ládégyár
IX., Tűzoltó ucca 79_________________ Telefon  : 3 0 -4 —28

C SÖ V E K  FÜ R D Ő K Á D A K  M O SD Ó K
Vízvezetéki szere lvények , horganylem ez, horganyzott 
vaslem ez. M annesm anncsc é s  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 .

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

i

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 előállilva. Tápereje felülmúlhatatlan

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

S T R A U B  tt.
B u d a p e s t ,  W -<  A

A l a p i t v a ; 1854-ben Telefon: 88-4-26

Felelős szedte iáig : Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos: Baromm-Seöoetmég Ke

reskedő, Iparom ém Rokonszakmák 
Országom Egyesülete.

Felelős kiadó - ér. Domokos Lásméá

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