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POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
. BAROSS SZÖVETSÉG* KERESKEDŐ-. IPAROS- ES RO KO NSZAKM ÁK  ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK H IVATALOS LAPJA

Előfizetési ára évi 24 pengő. 
Tagoknak évi 12 pengő.

M egjelenik minden csütörtökön.
Szerkesztőség és kiadóhivatal

IV., Bástya-utca 5. sz. I. emelet
Telefon : 88— 5— 88.

Az uj adófelszólamlási bizott
ságok elnökei és kinevezett 

tagjai
A pénzügyminisztérium most 

tetie közzé azoknak az uj adó- j 
szólamlási bizottságoknak az 

• sszeállitását. am elyekbea pénz- ■ 
ugyminiszter nevezett ki tagokat.
Itt közöljük a kinevezett tagok 
névjegyzékét, továbbá az elnö- : 
kök és helyettes elnökök név
jegyzékét. megjegyezvén, hogy 
dűlt betűkkel vannak írva azok. 
akik a Baross Szövetségnek 
tagjai.

/. kerület, elnök : Dereanó István dr.
H elnök : Lampel Vilmos. Rendes tag : 
•'rinner Ede. Tóth Gábor. Póttag Pus
kás István. Stark Ferenc. Haidegger 
Ernő dr.

II. kerület. Elnök Vegh Mihály dr.
H. elnök: Tóth József. Rendes tag: 
Divcnyi Károly dr.. Pataki Ferenc. 
Póttag : Szlávik Ferenc dr.. lovag Feh- 
renlhei! Gruppenberg László dr.. Kruck 
Elemér dr.

III. keriilet. Elnök : Botzenhardt Já-
- is dr. H. elnök: Szepessy Ágoston, i 

des tag : Lopós Gyula. Szemk
iicrno dr. Póttag : Frey István. Helus- 
k«v 'andor. Gittinger György.

IV. kerület. Elnök: Gaar Vilmos dr.
H. elnök: Seidl Aurél dr. Rendes tag: | 
Konta Jenő. Holló Géza dr. Póttag 
Sípos Imre. Szende Dezső dr.. Sándor | 
László dr.

V  A. kerület. Elnök : Krompaszky
Miksa dr. H. elnök : Brezovszky Emil 
dr. Rendes tag : Fábián László dr.. I 
Szepes Béla. Póttag: Domokos Gyula ; 
dr.. Alexi György. Muschek György.

V  B. kerület. Elnök : Kartsoke Alajos 
dr. H. elnök: Huszár Pál dr. Rendes 
tag: Krúdy Andor dr.. Krayer-Krausz ! 
Arnold. Póttag : Diera Ignác. Stamber- i 
ger Pál dr.. Enyedi Béla dr.

VI A. kerület. Elnök : Farkas József 
dr. H. elnök : Homonnay Jenő. Rendes 
tag Bakonyi Pál dr . Oszwald Róbert. 
Póttag: Lemle János. Hondl József. 
Klamál András.

VI B. kerület. Elnök : Schiliinger
Endre dr. H. elnök : Fraknói Floxber- 
ger Károly. Rendes tag . Dóczy Imre 
dr.. Szekeres Kálmán dr. Póttag: László 
Ferenc. Schmidt József. Király Sándor.

VI C kerület. Elnök : Br. Pongrácz 
Jenő dr. H. elnök : Fülöp Endre. Ren
des tag : Barcs Kálmán. Prohászka Já
nos. Póttag: Tóth László. Krohn János 
dr.. Ordódy Béla.

Vll. A  kerület. Elnök : Bánó Dezső. 
H. elnök : Ferry A ladár dr. Rendes tag : 
Kalán Gyula. Martin István. Póttag • 
Janits Dezső dr.. Fratricsevics Ernő. 
Wintermantel József.

VII B. kerület. Elnök : Molnár Lajos. 
H. elnök: Munkácsy Gyula. Rendes 
tag: Knöpfler Oszkár. Ocskay Rudolf. 
Póttag : Szentgyörgyi Gyula dr.. Tamás 
József, Jajczay Imre dr.

Vili A . kerület. Elnök : Koós Jenő. 
H elnök : Joanovits Emil dr. Rendes 
tag: ílovszky János. Molnár Béla dr. 
Póttag : vitéz Szentiványi Adóm dr., 
Pekló József. Nagy Ferenc.

Vlll/B. kerület. Elnök : Stefkovits Fe
renc. H. elnök : Lázár Mihály. Rendes 
tag: Vaszary István dr.. Bárány Fe-

(Folytatása a 4-ik hasábon.)

„ É n ,  m i n t  a
B a r o s s  S z ö v e t s é g  t a g j a . .

kezdte beszédét Göm bös Gyula  
m iniszterelnök

am ikor H irm ann Ferencnek a 
Baross-láncot átadta.

Ezeket a szavakat jó l véssük 
emlékezetünkbe és szivünkbe. 
A  közéleti férfiak sok irányban 
fejtenek ki társadalmi tevékeny
séget. am ig magas polcrajutnak. 
de aztán megszüntetik a kap
csolatokat és elfelejtik a társa
dalom  harcos alakulatait.

Gömbös Gyula miniszterelnök 
ezen a téren is uj stílust hono
sít meg, mert soha egy pillana
tig nem feledkezett meg arról a 
valóban nemzeti és az erőket 
összpontosítani igyekvő mun
kásságról, melyet a Baross Szö
vetség m indig követett.

Micsoda mély kapcsolat az, 
mely kicsendül e szavakból 
„én. m int a Baross Szövetség i 
tagja". A  felületes újságolvasó 
ember nem is gondol arra. hogy 
mi minden van e mögött. A z  
ország első kormányférfia eljött \
egy gyárba, üdvözölni nyolcvan
éves jubileumán egy tisztes ipa
ros-mestert, aki a két kezével 
és Istenbe vetett hitével alkotott- 
Szakított magának annyi időt, 
hogy személyesen és a félév
százados alkotó munka szín
helyén mondjon üdvözlő sza
vakat.

Sokan voltak és vannak, akik 
a m agyar ipar fejlesztése terén 

. eredményeket fel tudnak mu
tatni. Jó részük olyan, akik 
szép tehetséggel és nagy anyagi 
alátámasztással alkottak világ
raszóló dolgokat, de azok, akik 
a kis kézműves műhelytől ki
indulva egyedül a szorgalomra  
építettek, akiknek minden anya
gi támasztékot, de különösen a 
megfelelő tőkét ki kellett har- 
colniok és igy utat nyitni a m a
gyar iparosodásnak, ezek ma 
már kevesen vannak, mert vagy 
természetes-, vagy gazdasági 
halált haltak. A z  indusztriának 
ez az egészséges magva, melyen 
egy W örner, egy Lipták, e9hf 
Láng, egy Thék, egy Haverland  
és a sok közül igen egy Hirmann 
is állt, az már régen fehér 
holló.

A  magyar miniszterelnök fel
ismerte és értékelte azt a nagy 
horderőt, ami abban van, hogy 
valaki önönm agából alakit ki

gazdasági eredményeket- Nem  
késlekedett elismerni mások fele 
az érdemeket, nagy rendjelek
kel adatott, kifelé is látható jelt 
az elvégzett munkáért, de a 
Hirmann Ferenc eset és a Ba- 
ross-lánc az egészen más, stí
lusban, gondolatban, átértésben 
és mindenben. A  küzdő, dol
gozó, a folyton harcoló polgá
rok társadalma fejezte ki elis
merését H irm ann Ferencnek.

Országos jelentőségűvé nö
vekedett ez az esemény, mely
nek keretében ezt a magas el
ismerést maga a miniszterelnök, 
aki típusa az. önerejéből saját 
magát alakított férfiúnak, sze
mélyesen adta át s ezzel leg
magasabb bélyegzőjét nyomta 
rá.

M agyar iparosnak ekkora el
ismerés, ilyen megkülönböztetett 
tisztelet eddig még nem jutott 
osztályrészül. A z  egész gesz
tusban oly sok mélyen emberi 
és a lelki értéket felemelő van, 
hogy szinte visszahelyeződünk 
egy ideális világba, ahol való 
érdeme szerint érvényesülhet 
mindenki.

Minden megnyilatkozás m ö
gött az erkölcsi tartalmat kell 
keresni• Ennek a megnyilatko
zásnak alapja a munka meg
becsülésén keresztül kalaplevé
tel a magyar iparos előtt.

Ez a megnyilatkozás, ez a 
félóra véghetetlenül sokat ér, 
mert egész Magyarországnak 
mutatja, hogy a tisztes iparnak 
van becsülete és a tisztes ipa
rosnak van megbecsülése.

Milyen szépen kapcsolódik 
ez a megnyilatkozás azon tö
rekvésünkhöz: dolgozni, alkot
ni, évtizedek elmaradását láza
san pótolni, a magunk jussát 
kiharcolni csak azért, mert ez 
felemelő, mert hozzátartozik a 
nemzeti élet legszebb megnyi
latkozásaihoz.

Örömmel és hálásan véssük 
szivünkbe ezt a délelőttöt, ezt 
a nagyszerű eseményt, nierf 
megerősödik bennünk a hit: 
nem hiába vesződik az, aki 
mindig lelkesen dolgozik.

renc. Póttag : Bónis István, Dán János 
Gazdy Jenő.

IXiA. kerület. Elnök: Dósa Ottó dr. 
H. elnök : Csury Jenő dr. Rendes tag : 
Jánosfy Jaczkovits Iván dr., Hamang 
József. Póttag ; Blaskó János, Kolarits 
Béla dr., Fényffy Nándor.

IXJB. kerület. Elnök : Pavlik Ferenc. 
H. elnök : Stesser János dr. Rendes 
tag : Fürstner József, Zupka Lajos. 
Póttag: Kintzler Gyula, Zsinn Lajos, 
Tscheuke Hermann.

X. kerület. Elnök ; Dongó Orbán. H. 
elnök : Pillis Károly. Rendes tag ; Gratz 
Dániel, Koltay Károly. Póttag; Keresz
tény Béla. Franciscy Béla, Bodnár Já
nos dr.

XI. kerület. Elnök: Saly Árpád dr. 
H. elnök; Natzler Ervin dr. Rendes 
tag: Wehrmann Béla, Mikecz Károly 
dr. Póttag; Hunyadvári Arányi Béla 
dr.. Várnay Alajos, Schlager Andor.

XIV. kerület. (Vll/C. kerület.) Elnök; 
Klösz Pál. H. elnök: Szép Sándor. 
Rendes tag: Kerekes Ödön dr., Zsellér 
Imre. Póttag: ifj. Paulheim Ferenc, 
Vass Kálmán, ifj. Dressmann Károly.

Az adófelszólamlási bizottságok már 
megalakultak és megkezdték a munkát.

Itt jegyezzük meg, hogy szer
dán választotta meg újból a 
törvényhatóság azokat a felszó- 

! lamlási bizottsági tagokat, akik- 
! nek választását formai okból a 

belügyminiszter megsemmisítet
te. Ezek között a IV. kerületbe 
rendes taggá választották meg 
Vucsenik Istvánt, a szabószak
osztályunk tiszteletbeli elnökét, 
aki már az elmúlt ciklusban is 
rendes tagja volt a bizottságnak, 
a XI. kerületi bizottságba pedig 
rendes taggá Halmos Istvánt, 
aki szintén Szövetségünk tagja. 
A z  adófelszólamlási bizottsá
goknak ezenkívül még vannak 
olyan tagjai is, akiket a törvény- 
hatósági bizottság már régebben 
megválasztott. A  teljes névsort 
egyik legközelebbi lapszámunk
ban közöljük.

Baross-lista
a pestkörnyéki kamarai 

választásokon
A  Budapesti Kereskedelmi és Ipar

kamara választási mozgalmában a Ba
ross Szövetség külön kereskedői listát 
állított a pestkörnyéki körzetben. Je
löltjeink a következők :

Rendes tagsági helyekre:
1. kúria : Szabó Ödön, a Baross Szö

vetség Északpestkörnyéki Fiók elnöke. 
II kúria ; Lalák Sándor füszerkereske
dő. Rákospalota- III- kúria: Cserhalmi 
(Holczhauser) Márton fakereskedő, 
Pestszenterzsébet. IV. kúria ; Formanek 
Ferenc füszerkereskedő. Kispest— W e- 
kerletelep.

Póttagsági helyekre:
I kúria: Varga Károly piaci árus. 

Rákospalota. II- kúria: Kolb József
füszerkereskedő, Pestújhely 111. kúria .
Tóth Andor szatócs, Csepel. IV. kúria : 
Kaliska József vaskereskedő, Pestszent- 
lőrinc.

Felkérjük a Szövetségünkbe tartozó 
összes érdekelteket, hogy a listát teljes 
odaadással támogassák.
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H»gyai*©i*s*»gf minlsaterelnöke 
Hirmann Ferencnek gyárában
mimkásai között adta át a Baross-láncot
Bornem isza Géza ipari m iniszter, Anta l István állam titkár, Szendy K áro ly

polgárm ester az ünnepségen
Az egész magyar sajtó beszámolt 

arról a nagyszabású eseményről, mely
nek színhelye múlt pénteken Hirmonn 
Ferenc rézöntő és fémárugyára volt. A  
miniszterelnök maga jött el. hogy át
adja az ország legidősebb iparosának 
az elismerés jeléi és kifejezze örömét 
afelett, hogy egy félévszázadot megha
ladó munkával egy iparos nagyot és 
maradandót alkotott.

A  Hirmann-féle fémgyárnak alapja 
két rézesztergapad, a törhetetlen szor
galom. az üzleti tisztesség és a fana
tikus hit volt: alkotni, teremteni és
szembeszállni mindenféle nehézséggel.

Az ünneplőbe öltözött gyár erre a 
napra pillanatnyi szünetet tartott. Hir
mann Ferenc kétszázötven főnyi mun
kásserege letette a szerszámot és fél
körbe felsorakozva várta már reggel 
kilenc órakor az eseményeket. Közben 
az állam, a főváros és a politikai élet 
egyéniségei gyülekeztek, akiket Purebl 
Győző dr., alelnök-ügyvezető igazgató 
fogadott. Megjelent Szendy Károly, a 
főváros polgármestere, Ivády Béla. 
a NÉP elnöke, dr. Bessenyey Zenó. a 
közmunkatanács elnöke. A  Szövetség 
vezetősége részéről megjelentek Kiss 
Endre kereskedelmi tanácsos, Tábory 
Gábor, Zeidler Imre alelnökök. Dán 
János, Botos Miklós. Devecis Gyula 
szakosztályi elnökök. Kátai Ernő. Kron-

berger József, Prerovszky László. Csá
szár Imre, Péter József elnöki tanács
tagok. Végh J. Gusztáv titkár és még 
többen mások. A  Baross-lánc négyes 
bizottsága : dr. Purebl Győző alelnök. 
ügyvezető-igazgatóból, dr. Őrei Géza, 
mint Linget János helyetteséből. Kiss 
Endre kereskedelmi tanácsosból és 
Zeidler Imre alelnökből állt.

Időközben megérkezett Bornemisza 
Géza ipari miniszter és dr. Antal István 
államtitkár. Pontban kilenc óra negy
ven perckor begördül a miniszterelnök
ségi autó. benne Gömbös Gyula mi
niszterelnök. aki llovszky János orszá
gos elnökünkkel együtt érkezett.

Elsőnek Kohlmann Arnold igazgató 
üdvözölte a miniszterelnököt és hang
súlyozta. hogy ezekben a nehéz idők
ben az egész magyar társadalomnak 
egyöntetűen kell sorakoznia a nemzet 
megmentését célzó hatalmas arányú 
munka mögé. melynek irányítására 
Gömbös Gyula vállalkozott. Majd 
Straub István, a Hirmann-gyárnak egy 
negyedévszázad óta megszakítás nél
kül dolgozó munkása idősebb társai 
és valamennyi munkás nevében kö
szöntötte a miniszterelnököt.

Most llovszky János országos elnö
künk, élén a Baross-lánc bizottságnak, 
fordulta miniszterelnökhöz a következő 
szavakkal :

D o l g o z ó k  a d j á k  a  l á n c o t  
a l k o t ó k n a k

Mi az első Baross-láncot a 
szabályzatnak megfelelően az 
ország régi, kipróbált, mindig 
munkahelyén lévő, annak leg
magasabb közéleti helyein is 
mindenkor a magyarságért dol
gozó, a nemzet jobb sorsáért 
igaz szívvel, minden gondolatá
val tevékenykedő urnák, vitéz 
jákfai Gömbös Gyula miniszter- 
elnök ur őnagyméltóságának ad
tuk át. (Nagy éljenzés■ Ta ps ) 

Kegyelmes Uram ! A z  orszá
goknak és a nemzeteknek a 
sorsát vagy az alkotások, vagy 
a becstelenségek és hazugságok 
döntik el. A  magyar nemzet 
történetében visszaesés akkor 
volt, amikor az utóbbi érvénye
sült. Legutoljára akkor, amikor 
a hazugságok és becstelensé
gek egész sora volt ellenünk : 
ez okozta Trianont! Lelökte a 
nemzetet a mélybe, amely nem
zetet pedig a természet törvé
nyes és fizikai adottságoknál 
fogva érvényesülésre teremtett. 
Könnyű a lejtőn lemenni, de

nehéz a csúcsra feljutni- (Úgy  
van !)

Nagyméltóságod most az el
sőt gyakorolja, az alkotásoknak 
a nehéz, sokszor gáncsolt útját 
követi és amikor a Baross Szö
vetség az első láncot Nagy mél
tóságodnak adta, tudta mit lesz. 
mert Nagyméltóságod méltó erre 
ebben az országban. (Éljenzés.)

S z í v  adta szívnek ezt a  láncot, 
a dolgozó em berek adták az a l
kotni akarónak és így kérjük 
Nagyméltósáeodat, legyen kegyes 
műhelyében kicsinyben kezdett, 
de ma már sok-sok m agyar mun
kásnak kenyeretadó gyárosnak  
a Baross-láncot átadni. (Éljenzés.)
Országos elnökünk köszöntőjének 

elmondása után a Baross-lánc bizott
sághoz fordult és az ügyrendnek meg
felelően újólag feltette a kérdést, hogy 
Hirmann Ferenc fém- és rézöntőgyá- 
rost érdemesnek találják-e a Baross- 
láncra. A  bizottság minden egyes tagja 
hangos igennel válaszolt. Ezen alak. 
szerűség elintézése után a miniszterel
nök végezte el a Baross-lánc átadását.

M i n d e g y ,  h o g y  m i l y e n  
m u n k á t  v é g z ü n k ,

csak becsülettel végezzük, mondotta 
a  m iniszterelnök

— En, mint a Baross Szö
vetség tagja, de úgy is, mint 
Magyarország miniszterelnöke 
és úgy is, mint a Nemzeti Egy
ség mozgalmának vezetője, nagy

szeretettel adom át a Baross- 
láncot.

— Mi uj Magyarországot ke
resünk és úgy véljük, hogy 

ez az uj M agyarország akkor

fog megszületni, ha a munkát 
magas piedesztálra emeljük

és ez az oka annak, hogy szer
te az országban mindenütt hir
detjük azt a magyar testvérisé
get. amely a kölcsönös meg
becsülésen alapszik.

Hirdetjük, hogy mindegy, ki mi
lyen munkahelyen dolgozik, fon
tos, hogy becsületes munka le

gyen az.

És ha valaki ebben az ország
ban abban a szerencsében ré
szesül, hogy az isteni Gondvi
selés megengedte neki, hogy 55 
évig egy kis munkapedból ki
indulva konzekvens, csökönyös 
akarattal végzett munkával meg
éri, hogy nyolcvan éves szüle
tésnapját most megünnepli, ak
kor azt mondom, hogy

Isten á ldása kisérte egész utján, 
egy nemes törekvést kisért a 
mindenható Isten, azt a szerény
séget és egyszersmind szorgal
mat. amellyel ez a munka min

dig jár.

Mi valamennyien, akik az uj 
Magyarországot akarjuk, tudjuk, 
milyen nehéz sors ez a munka. 
És kalapot emelünk ez előtt a 
tevékenység előtt, meghatottan 
állunk és érezzük, hogy ezt a 
sikert, ezt az eredményt csak 
úgy lehetett elérni, hogy Hirmann 
bácsi kezdettől fogva szent e l
tökéltséggel szentelte minden 
erejét a munkának és a

patriarchalis gondoskodással volt 
eltelve, amikor a munkásokról 
volt szó és nem dobta a  puskát 
félre, amikor baj volt. nem a 
jajgató magyarok közé tartozott.

| Kitartó szorgalommal folytatta 
munkáját és elérte, hogy most 
mi igazán szeretettel és testvéri 
összefogáscal jöttünk ünnepelni 
azt a férfit, aki ilyen példaadóan 
élte át életét. A  mai napban és

ebben a  láncban szimbólumot lá
tok, szimbólumot, amely mérték- 
és irányadó lesz minden magyar 

ember szám ára. (Nagy tajis.)

Megmutatta Hirmann  Ferenc, 
hogy nehéz viszonyok közepette 
is lehet nagy eredményeket el
érni hozzáértéssel, kitartással, 
kölcsönös megbecsüléssel és a 
munkás szeretetével.

H a minden m agyar iparos ebben  
a  kvalitásban éli életét, mint Hir
mann Ferenc, akkor m eg vagyok  
győződve, hogy ezen a  téren is 

verhetetlen lesz a  m agyar.

Ezeknek a gondolatoknak je 
gyében adom át a Baross-láncot 
és kérem a Mindenhatót, adja 
meg Önnek, hogy sokáig visel

hesse azt egészségben szerettei 
örömére és büszkeségére ! (Nagy 
taps, éljenzés.)

Ezzel a miniszterelnök e jelmondat 
kisérett ben „Istennel munkálkodj a 
hazáért!" Hirmann Ferenc nyakába 
akasztotta a drágaművü, remekkiviteiü 
hatalmas ezüstláncot, mely a magyar 
ötvösiparnak gyönyörű alkotása. H a
talmas éljenzés és hosszantartó taps 
követte a miniszterelnök beszédét.

Hirm ann  Ferenc a tőle meg
szokott szerénységgel néhány 
rokonszenvet biztositó szóban 
mondott köszönetét :

Hiszem és rem élem , hogy ezt 
a láncot becsülettel és tisztes
séggel fogom  viselni és mint a 
múltban igyekeztem becsületet 
szerezni a m agyar névnek , úgy 
a jövőben  is, am íg Isten engedi, 
ezt fogom  tenni. (Taps .)

A  miniszterelnök barátságos 
kézszoritása a jubilánssal az 
aktust befejezte.

Most előlépett H irm ann  Fe- 
rencné s igen kerckded beszéd 
kíséretében átadott a miniszter- 
elnöknek egy hatalmas rózsa- 
csokrot, amit a miniszterelnök 
meghajlással megköszönt.

A  miniszterelnök ekkor kísé
retével a gyár megtekintésére 
indult és a látottak felett leg
teljesebb elismerését fejezte ki, 
hiszen éppen ebben a szakmá
ban szenvedett az ország fém 
ipara a háború utáni esztendők
ben legtöbbet, mert hatalmas 
tőkefedezettel rendelkező válla
latok tűntek el. És éppen ebben 
a szakmában volt az, hogy egy 
Hirm ann  Ferenc acélos ereje és 
megingathatatlan buzgalma egy 
szép üzemet fenntartott az or
szág közgazdaságának hasznára.

A  m unkások  
fogadalm at  
tesznek . . .

A munkások között a miniszterelnök 

megjelenése, közvetlen beszéde, őszinte 
emberi megnyilatkozása valósággal 
lázként futott végig s igy történt, hogy 
távozás előtt a kapunál a munkások 

sorából spontán kilépett G y e tv á n  Fe
renc rézesztergólyos és keresetlen sza
vakban fogadalmat tett, hogy a magyar 
munkások a legteljesebb mértékben 
összeolvadnak a nemzet egyéb küzdő 
rétegeivel és őszintén rendelkezésére 

bocsátják a miniszterelnöknek munka- 
képességüket és erejüket. G öm b ös  

Gyula miniszterelnököt ez a  m e g n y i

la tk o z á s  lá th a tó a n  m e g h a to tta  és m ég  

b ú c s ú z ó u l is  a  m u n k á s o k h o z  b u z d ító  

s z a v a k a t in té ze tt, a k ik  ő t  s z ű n n i nem  

a k a ró  é ljen zés se l ü n n ep e lték .
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Gondolatok  
a takarékosságró l

A magyarországi takarékos- 
sági propaganda része annak a 
nagy nemzetközi megmozdulás
nak. amely egy évtizeddel ez
előtt október utolsó napját taka
rékossági világnappá avatta. Ez 
a nap tehát valamennyi művelt 
nemzet életében olyan erőforrást 
jelent, amely évenként vissza- I 
térően a mozgalomnak újabb és 
további lendületet ad- A z  októ
ber hó 31-i takarékossági nap 
ezért évenként visszatérő álló- ; 
mása a magyarországi mozga
lomnak is. amelynek célja az, I 
hogy a takarékossági eszmére 
irányítsa a társadalom, a nem- í 
zet figyelmét. Azt kívánja tőlünk 
ez a nap. hogy emlékezzünk ; 
meg a takarékosságról, mint 
olyan erényről, amelynek gya
korlása utján életünket céltuda
tossá tehetjük. A  takarékosko
dás megkezdésének elhatározása 
ugyanis rendszerint nemesebb 
célok elérése érdekében törté
nik, amelyek egyébként szá
munkra elérhetők alig lennének. 
Aki tehát takarékoskodik, an- ! 
nak lényéből nem hiányozhat a 
jobbra, nemesebbre törekvés. A 
takarékosság erényének gyakor
lása amellett, hogy ezt a jellem
vonást tovább fejleszti, akarat
erőnket és jellemünk szilárdsá- j 
gát is próbára teszi, tehát a ta
karékosságnak végeredményben 
jeüemfejlesztő hatása is van. 
Ha a próbát kiállottuk, önfe
gyelmezésünk bőséges kárpót- I 
lást és jutalmat talál abban- j 
hogy megtakarított tőkénk segít
ségével célunkat elérhetjük, 
mert a célkitűzés tárgya rend
szerint az, amire különösképen 
vágyunk és aminek a megszer
zése a legnagyobb örömet je- ' 
lenti.

Ezért a takarékos életet meg- j 
kezdeni sohasem késő és soha
sem időszerűtlen, mert amikor 
az előzőnél nehezebb anyagi 
viszonyok és súlyosabb élet- 
körülmények közé jutottunk, 
tudjuk csak megállapítani azt, 
hogy életünknek korábbi ked
vezőbb szakaszát, amely a ta
karékosság gyakorlását szá
munkra mégis lehetővé tette 
volna, ebből a szempontból ki
használatlanul hagytuk. Mert 
minden időben voltak és lesz
nek olyanok, akik az ehhez 
szükséges Jel ki, vagy jellembeli 
adottság hiányában a takaré
kossági eszmét távoltartják ma
guktól, éppen úgy, amint sokan 
lesznek mindig a szükölködők 
is, akik számottevőbb pénzbeli 
megtakarítások elérésére soha
sem gondolhatnak.

A  takarékos ember lemondá
sokkal gyűjtött tőkéjét meggon- 
doltabban használja fel s igy a 
könnyelmű költekezés ritkábban 
fordul elő nála, amiáltal élete is 
nyugodtabbá, rendezettebbé vá- 
ik. A  takarékosság rendszeres 
gyakorlása révén kiegyensúlyo
zott életet élő, sok céltudatos 
egyént magábafoglaló nemzet 
pedig a z  anyagiakon felül er
kölcsiekben és szellemiekben is 
erősödni fog.

P E R S I  L - H  E N K  Ó - A T  A
mo.só cs tisztítószert ajánljon minden vevőjének

M i é r t  n e m  k a p c s o l j á k  b e
az érdekképviseleteket 
a közszállitásokba ?

A z uj Közszállitási Szabály
zat lehetőséget nyújt arra, hogy 
az érdekképviseletek a közszál- 
litások ügyeibe bekapcsoltassa
nak, mint tanácsadó, informáló 
és esetleg ellenőrző szervek. 
Erre nézve meg is jelent annak 
idején dr. Fabinyi Tihamér ke
reskedelmi miniszternek egy 
rendelete, mely megállapítja az 
egyes érdekképviseletek ezirá- 
nyu működési körét azzal, hogy 
a minisztérium az érdekképvi
seleteket az igy körvonalozott 
működési körön belül leendő 
munkálkodásra fogja igénybe
venni. Azóta azonban nem tör
tént semmi és nincs tudomásunk 
róla, hogy akár egyetlen érdek
testületet is igénybevettek volna.

Pedig az érdeklestületekre 
igen nagy és komoly feladat 
háramlik, mert azáltal, hegy a 
kormányzatot a tényleges piaci 
helyzetről behatóan tájékoztat
ják és azáltal, hogy a kormány 
ezt a tájékoztatót a miniszteri 
rendeletben megjelölt összes 
érdektestületektől, tehát ipariak
tól csak úgy, mint kereskedel
miektől kapja, feltétlenül meg
bízható képet nyer arról, hogy 
valójában mire lehet számítani, 
következésképen teljesen bizto
san parírozhatja az árromboló 
pályázatokat. Felette sajnálatos, 
hogy az érdekképviseleteket ed

dig nem juttatták abba a helyzet
be, hogy ezen a téren ténylegesen 
nyújthassanak szolgálatokat.

így aztán természetes, hogy 
hiába van uj Közszállitási Sza
bályrendelet, minden maradt a 
régiben és az iparosságnak év
tizedes vágyai teljesültek ugyan, 
de jórészt csak papiroson. Nap
nap után tanúi lehetünk annak, 
hogy a pályázatok odaítélésénél 
micsoda nehézkes tanácskozá
sok és viták folynak arról, hogy 
a kisiparosoknak adjanak-e 
munkát és hogy az ajánlatok 
közül a legolcsóbb nyerjen-e 
vagy a valószerüleg legjobb.

Szükséges, hogy ezeket az 
irányelveket a mérvadó körök 
maguk tisztázzák, mert úgy vél
jük, hogy a Közszállitási Sza
bályrendelet fennálló jogszabály, 
melyhez természetesen ragasz
kodni kell. A  kiiró és odaítélő 
hatóságok a m a g u k  dolgát 
könnyítik meg azzal, hogy az 
érdekképviseletek m űködését 
igénybevéve, mintegy a maguk 
eljárásának teljes igazolására a 
piacot tanulmányozzák s nem 
engedik magukat befolyásolni 
azoktól a betörési kísérletektől, 
melyeket éppen azok a körök 
intéznek, amelyek ellen az uj 
Közszállitási Szabályzat védel
met nyújtani kíván-
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A  Baross Szövetség cipésziparosai 
az iparügy i m iniszternél

Ma délelőtt a Baross Szövet
ség cipésziparosainak egy szü- 
kebbkörü bizottsága jelent meg 
az iparügyi minisztériumban. A  
bizottság tagjai voltak : Botos 
Miklós szakosztályi elnök s 
egyben termelő szövetkezeti igaz
gató, Szöts Lőrinc. Szabó Antal. 
Simon János és Kosztandy Fe
renc szövetkezeti igazgatósági, 
illetve felügyelő bizottsági tagok.

A  küldöttséget báró Kruchina  
Károly államtitkár fogadta. A  
küldöttség kérte, hogy a kéz
műves cipészeket a kincstári 
bakkancskonfekcióban s általá
ban a közületi lábbeli szükség
letekre vonatkozó rendelések
nél nagyobb arányban részel
tessék. A  küldöttség feltárta, 
hogy a cipésziparosok helyzete 
szinte vigasztalan s adatokat 
hozott fel annak igazolására, 
hogy a szociális elesettség eb
ben a szakmában ijesztően 
nagy. Ezen a helyzeten csak 
úgy lehet segíteni, ha a cipész- 
iparosok minél gyorsabban és 
minél több munkaalkalomhoz 
jutnak.

A  bizottság rámutatott arra, 
hogy a gyári cipőkonfekció 
közszállitások terén is milyen 
ijesztően előnyös helyzetben 
van , úgy hogy a cipésziparosok 
sorai nálunk veszedelmesen 
ritkulnak anélkül, hogy itt Bata- 
veszedelemről beszélhetnénk. A  
helyzet azonban az, hogy a 
m agyar cipészeknek nem is egy

Batával. hanem a bőrgyári kar
tel és a konfekció kartelen ke
resztül egy százfejü Batával 
kell megküzdeni.

A  kormányzat maga is érzi, 
hogy a cipésziparosság szoron
gatott állapotban él már esz
tendők óta s azért igyekszik ré
szére konfekciómunkát bizto
sítani, melyet az lOKSz-on ke
resztül adnak ki.

Ez a munkakiadás az iparos 
részére nem biztosit keresetet, 
hanem csak egy felette sovány 
munkabért, mely őszintén szólva 
azon a minimális nívón van, 
melyet a minisztérium a mun
kásság érdekében sem enged
het meg. Jelenleg is a kincstár 
negyvenezer pár bakkancs kon- 
fekcionálási munkáját adja ki 
az IOKSz-on keresztül, mely az 
iparosnak jutó alja munkáért 
páronként 4 pengő 30 fillért 
ajánl, oly csekély összeget, 
melyért a munkások túlnyomó 
nagy része a munkát el sem 
végzi. , w.

A  bizottság részletesen elébe 
tárta a minisztériumnak a mai 
piaci helyzetet, mely az anyag 
gyors drágulása folytán csak 
még válságosabbá vált és azt 
kérte, hogy a kisiparosok ter
m elő szövetkezete konfekció
munkát ne egy központi szerv 
adminisztrációs költségével ter
helten, hanem közvetlenül kap
ja , másfelől pedig kérte, hogy 
az árvetést a legrészletesebben

vizsgálják meg, mert a bekövet
kezett változások folytán a kal
kuláció nem állhatja meg a 
helyét-

A  küldöttség panaszát báró 
Kruchina Károly átvette azzal, 
hogy a maga részéről is teljes 
mértékben azon lesz, hogy a 
kisiparosok sérelmei orvoslást 
nyerjenek.

Szabóipari szakosztályi 
ülés

A  Baross Szövetség férfi- és 
női szabóipari szakosztálya okt. 
28-án este 8 órai kezdettel tel
jes ülést tart. A  napirenden sze
repelnek a szakmai minimális 
munkabérek, a szakosztály kul- 
turtevékenysége és a tagfelvé
telek elintézése, A  szakosztályi 
elnökség kéri a tagokat, hegy 
pontosan szíveskedjenek meg
jelenni.

Három külön lista indul 
a fővárosi kamarai választáson

A  fővárosi kamarai válasz
tásra úgy a kereskedelmi, mint 
pedig az iparos oldalon hivata
los listákat nyújtottak be. Dr. 
Felkay Ferenc tanácsnoknál be
futott azonban a kereskedelmi 
ágazat első kúriájából-, vala
mint az ipari ágazatok első és 
második kúriájából egy-egy kü
lön lista is a megfelelő számú 
ajánlásokkal ellátva.

A z  ajánlások átvizsgálása és 
legalizálása most van folyamat
ban s igy még bizonyos ideig 
el fog tartani, amig megállapít
ható lesz az, hogy a listák fut* 
hatnak-e.

Itt térünk vissza előző heti 
figyelmeztetésünkre. A z  ajánlá
sokat ellenőrző bizottság vála- 
szos levelezőlapokon fog az 
ajánlókhoz fordulni, hogy az 
aláírások tőlük származnak-e. 
A z  az ajánló, aki erre a felhí
vásra nem reagál, olybá véte
tik, mint aki az ajánlását törli. 
Szükséges tehát, hogy aki aján
lásigazoló felhívást kap, azt ha
ladéktalanul intézze el.

Természetes, hogy ez az el
járás csak az említett három 
kúriában lesz, mert a többi kú
riánál, minthogy ellenlista nincs, 
a lista már eleve elfogadottnak 
tekintetik. Más a helyzet a fő
város környékén, ahol — mint 
külön tudósítunk —  szintén kü
lön lista indul, mégpedig a ke
reskedők részéről.

Az OTI december 1-én 
közgyűlést tart

A z OTI december 1-én köz
gyűlést tart, amelynek napirend
je az egész gazdasági világot 
érdekli. A z  iparosok részéről 
máris számos indítvány benyúj
tására készülnek. De indítvá
nyokat fog beterjeszteni a maga 
képviselői utján a Baross Szö
vetség is. Beavatottak tudni 
vélik, hogy a közgyűlés folyo- 
mányaképen számos sérelem 
rendezést nyer.
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S eb ő  B é la
föszám vevö  rende lkezése

a  szám lák  kifizetéséről
November elsejétől kezdve a 

fővárosnál a kereseti kimutatá
sok és a számlák kifizetésénél 
Sebő Béla főszámvevő rendel
kezése folytán uj rend lép életbe. 
Eszerint a felek ezentúl a be
nyújtott kereseti kimutatások 
vagy számlák kifizetésére vo
natkozó értesítéseket csak ak
kor fogják megkapni, ha a szám
lák ellenőrzése már megtörtént, 
minek következtében a kifize
tések mindenkor simán benyo- 
lithatók le. Eddig az volt a hely- i 
zet, hogy a feleknek szóló érte
sítések előbb mentek el. mint
sem a pénztár a számfejtett s j 
ellenőrzött nyugtákat megkapta ; 
volna s igy természetesen surló- i 
dások álltak elő s a felek csak 
hosszú várakozás után vagy 
esetleg csak másod- illetve har
madnap kaphatták meg járan
dóságaikat. Sebő Béla főszám
vevő helyesirányu intézkedése 
következtében a főváros szállí
tói jelentékeny időt takarítanak 
meg. Meg kell azonban jegyez
ni. hogy az uj rendszer a kiuta
lásokat nem késlelteti.

A z lOKSz nem tudott
011 betétet használni

A z OTI a közelmúltban 3 | 
millió pengő betétet kínált fel 
az Iparosok Országos Központi 
Hitelszövetkezetének betétként. 
Ez a lépés szoros összefüggés- j 
ben áll az iparosoknak észtén- ; 
dők óta hangoztatott azon ki- , 
vánságával, hogy az OTI pén
zek egy részét a kézművester
melés részére ismét rendelke
zésre bocsássa- A z IOKSz azon
ban elhárította a felkínált betét 
elfogadását és ezt a magatartá
sát azzal indokolta, hogy ezidő 
szerint saját maga is kihelye- 
zetlen tőke felett rendelkezik. 
A z  indokolás, mellyel az IOKSz 
kitért a 3 millió pengő elfoga
dása elől, az vö t. hogy tagjai 
ezidő szerint oly csekély mér
tékben igényelnek hitelt, hogy 
nem tudta kimeríteni a vissz- | 
leszámítolási keretét sem. Ez az 
állásfoglalás nem enged nagy 
gyakorlati érzékre következtetni, 
mert az IOKSz-nak, ha már 
iparosbankár szerepre vállalko
zik. mindenképen tudnia kellett 
volna, hogy a betét az ő részére 
mégis csak olcsóbb, mint a 
visszleszámitolási hitel. Ezt a | 
hibát valamiképen korrigálni 
kell. A jég megtört, az eddig 
tartózkodó OTI hajlandó a pénzt 
adni. várjuk tehát, hogy az 
IOKSz azi az iparosok részére 
való gyümölcsöztetésre mielőbb 
el is fogadja.

Ne favorizálják
a Községi Élelmiszer 

Üzemet!
Marschalek István 

nyilatkozata
A  főváros pénzügyi bizottságában i 

folyó költsigvetési tárgyalások során 
vezetőpolitikus részéről elhangzott a 
nyilatkozat, mely szerint a Községi 
Élelmiszerüzem annyira fontos, hogyha 
nem volna, akkor is meg kellene csi
nálni. Ezzel kapcsolatban a füszerke- 
reskedők véleményét a következőkben 
foglalta össze Marschalek István :

Nem értjük, hogy a városházi 
politikusok miért olyan szerel
mesek a Községi Élelmiszer
üzembe. Talán olcsóbb, mint a 
hentes, vagy a fűszeres? Meg
állapíthatja mindenki, hogy nem ! 
Talán fürgébb, udvariasabb, 
higiénikusabb ? Ez sem áll. 
Miért van akkor ez a pussziro- 
zás ? Most itt volna az alkalom, 
hogy a Községi nivellálja az 
árakat, hát tudja? Nem ! Túl 
vagyunk mi már ezeken a gon
dolatokon s nekünk senki sem 
tudja bebizonyítani, de a közön
ségnek sem azt, hogy a K özsé
gire szükség volna. Nézzék csak 
meg a politikus urak. hogy a 
Községi mennyivel járul a köz

terhekhez s vegyék számításba, 
hogy a kisember mennyivel ér
tékesebb- Rögtön más nézeten 
lesznek. A  Községit kár volt 
megcsinálni, de ha már itt van. 
akkor nincs más hátra, mint az, 
hogy a várost szabadítsák meg 
azoktól a terhektől, melyekbe a 
Községi fenntartása kerül. En
nek egyetlen járható útja, hogy 
a detailárusitást adják át a kis
kereskedőknek. Ezt várjuk mi 
a Városháza uraitól, nem pedig 
azt, hogy a Községit ennyi esz- 

! tendő tapasztalatai után is olybá 
tüntessék fel, mint egyetlen szer
vet, mely a főváros népélelme
zését kezébe tartja.

Napirenden marad
az érdekképviseleti reform

A  kormánynak az érdekkép
viseleti reform ügyében ismertté 
vált tervezetéről egyes szakla
pok a napisajtó híradásai nyo
mán hosszú fejtegetésekbe fog
nak s azt a véleményt munkál
ták ki- hogy a budapesti kama
rai választások és ezek eredmé- 
nyeképen a vidéken is elrende
lendő uj választások az éidek- 
képviseleti reformot háttérbe 
szorítják. Ezzel szemben beava
tott helyen tudni vélik azt, hogy 
az érdekképviseleti reform nem 
került le napirendről, mert ez 
változatlanul a kormányzat gon
doskodásának tárgyát képezi, 
csak éppen időrendi kérdés, 
hogy a megoldásra m ikor kerül 
sor. A z első tervezet, mely is
mertté vált, csak az elvi irány
vonalakat ismertette és annak 
gyakorlati tartalmát eddig a 
nyilvánosság meg sem isi..ér
hette. Tudnunk kell azonban, 
hogy az egész kérdés mögött 
mélyen fekvő társadalomszerve
zési szempontok vannak, n.e- 
lyeknek hordereje igen nagy és 
igy nem hihető, hogy egy ily 
rendezésnek az ügye végleg el- 
intézettnek volna tekinthető — 
a kamarai vá la s z tá s ok k a l. 
Ezeknek szervi összefüggése 
nincs is a kérd ssel. A  buda
pesti kamara mandátuma ez év 
májusában lejárt s igy elsősor
ban ez az oka annak, hogy a 
mostani választásra sor került. 
Természetesen e mögött van az 
is, hogy maga az érdekképvise
leti reform teljes megvalósítása

számos előmunkálatot igényel 
s minthogy azoknak elvégzése 
is időt igényel, a régi kamarával 
való munkálkodás nem fedte az 
autonóm kormányzás elvét.

Tehát nincsen arról szó- hogy 
bárki is, aki a reform hasznos
ságáról m< g van győződve, ezt 
a végrehajtandó munkát már 
nem tartaná szükségesnek. Las
san érlelődnek a dolgok, mert 
körültekintésre van szükség ah
hoz, hogy mi' dent alaposan le
hessen elintézni. Semmi értelme 
annak, hogy egy és ugyanazon 
világnézeti alap mellett a szer
vezetek, egyesületek egész sora 
működjön csak azért, mert sze
mélyi szempontok kívánják ezt. 
Úgy a kereskedelemben, mint 
pedig az iparban fel kell szá
moltatni azt az irányzatot, amely 
a személyi hiúságok kiszolgá
lásán alapszik- Létjogosultsága 
a világnézeti erők mérkőzésé
nek van, meit ebből a nemes 
küzdelemből mindig csak hasz
nos eredmény adódhalik az 
összesség javára-

Érdekképviseleti reform lesz, 
csak az időpont közelebbről 
még meg nem határozható. Ne 
siessenek hát a túloldalon te
metni egy irányzatot, mely be
állítások ellenére nem per
zselni akar, de alkotni fog. Tü
relem, semmit sem lehet máról- 
holnapra megcsinálni anélkül, 
hog az alapok lerakásánál 
már a sietségnél fogva hibák ne 
történjenek. A z  e lv : lassan, de 
annál biztosabban !

Diószeghy Viktor
a vasárnap i m unkaszünet 
sürgős szabályozásáró l

A vasárnapi munkaszünet legújabb 
szabályozása folytán előállott még sé
relmesebb helyzetet Diószeghy Viktor 
élelmiszer nagy- és kiskereskedő a kö
vetkezőkben foglalta össze :

A miniszter legújabb rendelete 
mindenesetre fontos lépés abból 
a szempontból, hogy a júliusi 
rendeletnek egy igen sérelmes 
hibáját reparálta. Ugyanis a jú
liusi rendelet szerint október hó 
15-től kezdve a fűszeresek va
sárnap 8-tól 9-ig lehetnek nyitva, 
ugyanakkor azonban a tejfiókok 
reggel 7-kor kezdenek és 10-kor 
végeznek. Ez aztán egészen 
tarthatatlan helyzet lett volna, 
hogy a tejvállalatok fiókjait eny- 
nyire előnyhelyzetbe hozzák.

Rendben van tehát az, hogy 
egyszerre indulunk. De nincs 
rendben az, hogy a fűszeres 
tartozik nyolckor zárni és a tejes
10-ig marad nyitva. A tejes sem 
adhat egyebet, mint tejet, tej
terméket, péksüteményt és azon 
idő alatt, amig a fűszeres nyitva 
van, zöldséget és gyümölcsöt. 
Azonban éppen itt van a nagy 
baj és azt nem akarják a ma
gas kormányzati helyeken meg
hallani, hogy a tejfiók áthágja 
ezt a tiltó rendelkezést és sza
bályszerűen füszerkereskedést 
folytat vasárnap a nyitvatartás 
egész ideje alatt, tehát nemcsak 
7-től 8-ig, am ig a fűszeres nyitva 
van, hanem 8-tól 10-ig.

Érthetetlen az a gondolatme
net. amivel az ilyen szabályo
zások a világra jöhetnek. A  fü- 
szerkereskedők száma megha
ladja az 1.500-t. a tejfiókok 
száma csak közel 300. Világos, 
hogy az élelmiszerszétosztásnál 
a füszerkereskedőé a döntő sze
rep. Rajta fordul meg minden. 
Ha tehát már ragaszkodnak ah
hoz az abszurdumhoz, hogy va
sárnap legyen nyitva, akkor mi 
magyarázza meg azt, hogy a 
főelosztók csak egy óráig mű
ködhessenek, ellenben a telje
sen alárendelt szervek : a tej
vállalatok fiókjai háromszor 
annyi ideig maradnak nyitva- 
Ennek logikus voltát nem fogja 
senki sem megértetni, sem a 
kereskedővel, sem a közönség
gel. A  helyes ut egy : tessék 
vasárnap az egész vonalon  
mindent zárva tartani. A  budai 
kereskedők megmutatták, hogy 
nyáron is lehet zárva tartani, 
akkor nem lehet semmi akadá
lya annak, hogy télen mindenki 
kivétel nélkül tartson zárva.

Várjuk tehát a miniszter urnák 
bátor és kezdem ényező lépését, 
mely a teljes és fenntartás nél
küli vasárnapi munkaszünetre 
vonatkozik. A z  a magyar ke
reskedelmi miniszter, aki ezt 
megcsinálja, családok százez
reinek szivében a hála em lék
tábláját állítja fel saját magá
nak !

Mozgalom a bútorkereskedők 
kárpitosmunka 
vállalásának 
beszüntetéséért

A kárpitosrr.c^íeiek, a bútor
kereskedők munkavállalási jo 
gának megszüntetéséért moz
galmat kezdeményeztek, hogy a 
bútorkereskedők üzletkörüknek 
megfelelően bútorok vételével 
és árusításával foglalkozzanak 
és szüntessék meg a lakberen
dező kárpitosmesterek gazda
sági érdekeit sértő, tőlük munka- 
alkalmat és kereseti lehetőséget 
elvonó munkavállalást. Hogy a 
kárpitosn.esterek mozgalma idő
szerű és jogosult, azt bővebben 
taglalni nem kell-

Elöljáróban lerögzítjük, hogy 
a kárpitosmesterek tudatában 
vannak a kereskedelem fontos 
ságának; ezért nem is fordulnak 
sem a kereskedelem, sem a ke
reskedők ellen, hanem önm a
guk gazdasági érdekeit védve 
az ellen foglalnak állást, hogy 
a kárpitos szakmát nem tanult, 
szakképzettséggel nem rendel
kező bútorkereskedők kárpitos- 
munkákat vállaljanak, azokat 
kontárokkal házilag, vagy le
nyomott árakon kárpitos kis
iparosokkal készíttessék. Nem 
lehet, hogy a kárpitosmesterek 
állandóan nyomorban tengőd
jenek, de nem lehet az sem. 
hogy a bútorkereskedők törvény
ben biztosított munkavállalási 
jogosultsága mai formájában to
vábbra is fenntartassék. mert

1 Brunhubsr ,ui vsny £’* k; r . r«
2 V il i . ,  B a r o s s - u tó  a  C l. Tel. 34-1-7b.
X Művészi elsőrangú fényképek, ievelezö- 
♦  lapok, aqoarell. olajfestmények.
I Ju tányos árak.
i  Baross tagok és árok  családtagjainak

t  100/. k e d v e z m é n y ,
i i r r r r f f  r r~i —  -  -  -
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sem állami, sem társadalompo
litikai, sem gazdasági érdekek 
nem fűződnek akhoz. hogy bú
torok vételével és árusításával 
foglalkozni hivatott bútorkeres
kedők kárpitosmunkát vállal
hassanak.

Ezért jogos és emberileg ért
hető, ha a kárpitosmesterek 
m egelégelve a bérmunkás sze
repét. akciót kezdeményeznek 
az 1922: XIII. t. c. 47. §-ának 
módosítására és síkra szállnak 
azért, hogy a kárpitosmunkák 
vállalási jogosultsága a szak
képzett. tanult kárpitosmesterek 
részére tartassék fenn. A  kár- 
pitosmes'erek feleszméltek arra, 
hogy a mai állapot tarthatatlan, 
mert az munkát, keresetet és 
kenyeret von el tőlük. Ezt az 
állapotot meg akarják szüntetni, 
a kárpitosmunkák vállalását ön
maguknak akarják fenntartani 
és biztosítani.

Németországban és Ausztriá 
bán megszüntették a kereskedők 
munkavállalási jogát, így nálunk 
reformot kell hozni.

Tóth József
kárpitosmester.

Készül az illetékügyi kódex
A  pénzügyminisztériumban lázasan

dolgoznak az illetékügyi kódex össze
állításán. Ezt a munkát annak idején 
még dr. Vargha Imre államtitkár kez
dette meg. de befejezni nem tudta. Az  
illetékügyi kódex összeállítása közér
dekű és felette sürgős, mert a pénz
ügyi jog egyetlen más területén sincsen 
olyan kusza össze-visszaság. mint itt. 
A  minisztérium —  mint halljuk — a kó
dex tervezetét az érdekeitek elé fogja 
bocsátani hozzászólás céljából, azon
ban erre a határidő állítólag igen rö
vid lesz. Erre való figyelemmel azzal 
a kéréssel fordulunk tagjainkhoz, hogy 
az illetékügy terén fennálló panaszo
kat mielőbb közöljék titkári hivata
lunkkal.

D r o g is t á k  m o z g a lm a
a kevert-teák árusítási 
jogosultságáért

A drogisták, kiknek üzletkörét az 
1922: XII. t. c. 14. §-ának 3. pontja a 
gyógyszerfélékkel való kereskedésben 
jelölte meg. gyógyszerárukereskedő 
jellegük dacára mozgalmat kényszerül
tek indítani azért, hogy a kevert teák
nak a drogériákban való árusítását 
törvényesen engedélyezzék, hogy meg
szűnjön, az a semmivel sem magya
rázható anomália, mely a kevert teák
nak a drogisták által való árusítását 
megtiltja. A  drogisták ismét a nyilvá
nossághoz fordulnak, amikor az illeté- 
kés hatóságok és a közönség figyelmét 

' erre a kérdésre felhívták, mert úgy ér- 
zik, hogy a drogistákkal szemben meg- 

1 nyilvánuló tendenciákat csak a közön- 
I ség rokonszenvének nyilvánításával 
; és állásfoglalásával lehet ellensúlyozni. 

A  drogisták időszerűnek tartják, a 
nagyközönség tájékoztatását arra, hogy 

: a kevert teák árusítására a drogéria- 
I üzletek hivatottak és úgy vélik, nem 

kell külön felvilágosító propagandát 
kifejteniök a cél elérése érdekében, 
mert akik figyelemmel kisérik a fűszer 
és szatócsüzletek kirakatait, áruházban, 

j  vagy a piacon gyógyfüvet árusító javas- 
asszonytól szerzi be kevert teákbani 
szükségletét, az tudja, hogy a kevert 
teák árusításához diploma nem szük- 

: séges, hogy nincs közegészségügyi 
; szempont, mely indokul és alapul 

szolgálhatna arra. hogy a kevert teák 
árusítását a drogistáknak megtiltsák.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy a 
szakképzettség tekintetében kellő fel- 
készültséggel rendelkező drogisták miért 
nem árusíthatnak kevert teákat, amikor 
ismeretes, hogy a gyógynövényeket 
mind i-merik, hogy a teákról, azok 
használhatóságáról és rendeltetéséről 
alapos és bőséges tanulmányokkal 
rendelkeznek, amikor köztudomású.

hogy a drogériákat, mint szaküzlete
ket. tulajdonosaik oly felelősségérzettel 
vezetik, mely kizárja a lehetőségét an
nak, hogy a közegészségügyi vonatko
zásban hátrány vagy kár érhetné a 
közönséget, ha kevert teákbani szük
ségletét drogériákban vásárolhatná- 
Ezek a közismert körülmények teszik 
nyilvánvalóvá, hogy nincs tárgyi érvek
kel alátámasztható szempont, mely 
egyetemes, vagy közegészségügyi ér
dekből érthetővé tenné, miért ne áru
síthatnának a drogisták kevert teákat’ 
holott erre szakképzettségük és képe
sítésük alapján predesztinálva és hi
vatva vannak.

Erre a kérdésre várnak feleletet a 
drogisták, kik sehogysem tudnak meg
barátkozni az üzletkörüket állandóan 
csorbító, üzleti forgalmukat és kerese
tüket csökkentő intézkedésekkel, mert 
lehetetlennek tartják, hogy ahelyett, 
hogy részükre védett munkaterületet 
biztosítanának, azokat a cikkeket és 
szereket óhajtják a drogériák üzletkö
réből kivonni, melyeket a fejlettebb 
kultúrájú országokban mindenütt drog
isták árusítják. A  drogisták, mint a 
haladás hívei, tekintetbe veszik a tudo
mány és a technika fejlődése által 
országszerte beállott változásokat, fi
gyelemmel kisérik a reformkormány 
reformterveit és bizakodó hittel tekinte
nek a jövő elé, hogy a kormány te
kintettel lesz a közönség érdekeire, a 
közérdekű egyetemes szempontokra és 
a drogériaüzletek üzletkörének bőví
tése által törvényes lehetőséget fog 
nyújtani arra, hogy a drogisták a 
kevert teákat törvényes jogosultsággal 
árusíthassák.

Molnár Ferenc
drogista.
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A  fiiszerszakosztály ülése
A  Baross Szövetség füszer- 

és csemegekereskedő szakosz
tálya vasárnap a piaci keres
kedők szakosztályával együtt 
tartott ülést, melyen részletesen 
foglalkozott a könyvesvevők 
tartozásainak mobilizálásával. A  
kérdés tárgyalását nem kívánjuk 
még a nyilvánosság előtt meg
világítani, csupán annyit jegy
zőnk meg, hogy a részletek 
megállapítása céljából kiküldött 
10-es bizottság már is folytatja 
a tanácskozásokat s minden 
kilátás meg van arra. hogy eb
ben az alapvető kérdésben 
nagyjelentőségű segítséget sike
rül tagjainknak biztosítani. A z  
ülés foglalkozott a vasárnapi 
munkaszünet ügyében megjelent 
rendelet kérdésével, valamint a 
tejszállítási szerződés kérdésé
vel. A z  utóbbihoz megjegyez
zük, hogy a Szövetség megtette 
a maga felterjesztését a föld
művelésügyi miniszterhez.

D rog isták  a  dohánytőzs- 
d é sek  zárórántuli d rogéria  
cikk árusítása  ellen, a  Buda
pesti Drogisták Ipartestülete sérelmez
te. hogy a dohánylőzsdések a drogéria- 
üzletekre kötelező zárórán túl drogéria
cikkeket árusítanak. A  kereskedelem 
és közlekedésügyi miniszter leiratilag 
értesítette az ipartestületet, hogy a pénz
ügyminiszter a székesfővárosi pénzügy
igazgatóságot a dohányárudák enge
délyeseinek arról való tájékoztatására 
utasította, hogy a dohány-egyedáruság 
körébe tartozó cikkeken kívül más 
cikkeket csak abban az esetben áru
síthatnak. ha e cikkek árusítására sza
bályszerű iparjogositvánnyal rendel
keznek. Az állami egyedáiusági cikke
ket árusító üzletekből abban az időben, 
melyben csakis ezek az üzletek tartha
tók nyitva, kizárólag állami egyedóru- 
sági cikkek árusíthatók. Minden más 
cikk árusítása tilos.

Rom ániában á tszervez ik  
a  K ereskede lm i K am arákat.
A  román kormány törvényjavaslatot 
készit elő a kereskedelmi és iparka
marák átszervezéséről, amelyet még 
az őszi ülésszak alatt akarnak a kép
viselőházzal elfogadtatni. Beavatott 
helyről származó értesülés szerint az 
uj törvény lényegesen korlátozza a ke
reskedelmi kamarák önkormányzatát. 
A  kamarák elnökeit a jövőben nem 
választás utján, hanem hármas jelölés 
alapján a kereskedelmi miniszter ne
vezi ki. A  törvényjavaslat csökkenti a 
kamarák igazgatótanácsának létszámát 
is és a törvény életbelépte utáni har

madik hónapra uj választást rendel el 
(Mek.)

H ollandiában  é s  Dániá
ban  em elkednek  a  börárak.
A holland bőrgyártók szövetsége a 
talpbőr órának jelentős felemelését ha
tározta el. Az áremelést a börárak ál
talános emelkedésével indokolják. A  
legutóbbi koppenhágai bőrakción a 
felső- és talpbőrök óra erősen emel
kedett. Az árak átlagban 15°/o-kal ma
gasabbak az előző aukció órainál. Az 
áremelkedés rövidesen éreztetni fogja 
hatását a cipőiparban is. (Mek.)

A  Szom bathelyi K eresk e 
delm i Kör és a Győri Lloyd Ke
reskedelmi Társulat meghivósóra dr. 
Őrei Géza előadást tartott kedden 22-én 
Szombathelyen és szerdán. 23-ón Győr
ben. Az előadás tárgya : „Az önuralom 
gyakorlása, a vevők típusai és a cso
magolás művészete' volt.

H alá lozás. Mayerböck Gás
pár csarnoki kereskedő, Szö
vetségünk tagja, elhalálozott. 
Temetése szerdán délután volt 
a Kerepesi-uti temetőben. A  
szakosztály részéről Kovács 
János elnök búcsúztatta a ha
lottat. Emlékét kegyelettel őriz
zük meg.

„SIDOL“  IÍS2HKS 
oöt"
Budapest. VII.. Cserei-utca 14. a*.
Telefon 9 6 — A —

A z alkalm azottak
fizetéses szabadságának 

kérdése
A  Nemzetközi Munkaügyi 

Hivatal 1936. évi X X . egyete
mes munkaügyi értekezletének 
napirendjére tűzi az alkalma
zottak fizetéses szabadságának 
kérdéséi.

Ezzel kapcsolatosan a Munka
ügyi Hivatal most minden or
szágban a következő kérdések 
tekintetében igyekszik tájékozó
dást szerezn i:
Kivánatos-e nemzetközi egyez

mény létesítése ebben az ügy
ben ? Ha igen, mily kategóriákra 
terjed az ki: iparvállalatok, bá
nyák, szállítási vállalatok, keres
kedelmi vállalatok, irodák, szál
lodák, vendéglők, penziók, tár
saskörök, kávéházak s egyéb 
étkezőüzemek, s z ín h á za k  s 
egyéb szórakozóhelyek.

Egységes elbírálásban része
süljön-e minden munkáskategó
ria vagy sem ? Kapcsolatban 
álljon-e a szabadságra vonat
kozó jog az egy és ugyanazon 
munkaadónál eltöltött minimá
lis munkaidővel ? A z  esztendő 
bármely részében lehessen a 
szabadságot kivenni vagy pedig 
határoztassék meg a szabadság 
az u. n. holt-szezónra ? K ívána
tos volna-e, hogy egy nemzet
közi szabályozás megállapítsa 
a szabadság folytonosságának 
elvét ? Szükséges-e külön lefek
tetni a szabadság elvesztésének 
körülményeit ?

Szükséges-e, hogy az ellen
őrzésre valamilyen szerv állít
tassák fel ? Ebben az ügyben a 
kamara utján az ipari minisz
térium körkérdést intézett az 
érdekképviseletekhez.

Hirdetmények
a budapesti királyi 

T  örvény széktől.
Ke 4168112/1935. A  budapesti kir. tör- 

vényszék közhírré teszi, hogy Fried- 
mann György budapesti (VI., Király- 
utca 14.) be nem jegyzett géperejű 
bérkocsiiparosra nézve a csődönki- 
vüli kényszeregyezségi eljárást meg
indította. Vagyonfelügyelő dr. Nagy 
Mihály budapesti (VI., Podmaniczky- 
utca 1.) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott 
dr. Istvánffy Sándor budapesti (V„ 
Ferenc József-tér 5— 6 . sz.) ügyvéd. 
A  hitelezőknek követeléseiket 1935. évi 
november hó 8 . napjáig írásban be 
kell jelenteniük az Országos Hitel
védő Egylet központjánál Budapest. 
(V. kér., Alkotmány-utca 8 . szóm. 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magón- 
egyesség elleni észrevételeiket az egyes- 
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. október
hó 17. napja. Az egyezségi eljárás meg
indításának joghatálya 1935. évi októ
ber hó 19, napján áll be.

Budapest, 1935. évi október 19-én.
Dr. Kunst Győző s. k. kir. törv. bíró

Naponta
FRISS TOJÁST

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.
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A  B .  Sz. az ipari m iniszternél m egsür
gette a szabó ipari m inim ális béreket

A  szabóipor terén roppant visszás 
helyzet áll fenn, melynek következmé
nye nemcsak az. hogy a megrendelő 
szabóság keresete folyton szűkül, ha
nem az is. hogy a munkabéreket, me
lyeknek nívója amúgy is alacsony, 
még jobban leszorítják. Az ipari mi
niszter ur e tekintetben már tett hiva
talos nyilatkozatot, mely szerint Nagy- 
budapest területére érvényesen meg
alakítja a szabóiparra nézve a mini
mális béreket megállapító bizottságot, 
azonban ez a bizottság eddig sem ala
kult meg.

Ezért a Baross Szövetség a kebelé
ben tömörült érdekeltség kívánsága 
alap én Bornemisza Géza ipari minisz
terhez fordult azzal a sürgető kérelem
mel. hogy a bizottságot mielőbb ne
vezze ki. Az ipar szezonja előtt van és 
ha most nem történik intézkedés ezen 
a téren, a konfekcióipar ismét uzsora- 
béren olyan raktárakat fog felhalmoz

ni, hogy azok lehetővé teszik a piacon 
az áraknak rontását egészen a jövő 
őszig.

Meg kell jegyeznünk, hogy mig az 
építőipari szakmában, valamint a bu- ! 
tor- és asztalosiparban a minimális bé- j 
rek rendszere gyorsan valóság lett. 
addig a szabóiparban bizonyos kése- j 
delmet lehet észlelni. Nem lehet két
séges. hogy a textilipari érdekeltség, 
melynek érdekszélai a nagy konfekció- 
iparral ismertek, szintén érvényesíti a 
maga befolyását s innen van az. hogy 
a bizottság összeállítása ez alkalom
mal nem megy olyan gyorsan. Pedig 
itt csak tisztán kézművesipari érdekről 
van szó s magának a mértékutáni 
szabóságnak elsőrendű érdeke, hogy a 
folytonos alákonkurrálás megszűnjön, i

K H t u e a  a B trosj-Szüvetsé o la p ja iu l I

K özszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya

Fény máz ... .............  ---
Hídmérleg —  ..................
Vegyes közszüks. cikkek
Burgonya --- ........  -
Papíráruk ---
Vegyszerek-- ........  ........
Len vászonszalag........... .
Banka ón --- .............. ...
Élelmicikk, gyógyszer
Padlófesték ........  ........
Szerszámok
Elelmicikkek ... ........
Élelmicikkek ........  --- ---
Építkezés .........................
Kenyér, péksütemény-......
Burgonya ...................... -
Liszt ........ .....................-
Horganylemez--.................
Csapágyfém ...................
Tüzoltófelszerelés --- --
Építkezés -- --- --- - .......
Kórházfelszerelési cikkek 
Fogmivesi munkák

Hirdető

Móv. igazgatóság. Budapest. 
Elöljarosug. Tirökbelint 
Kórházgondnokság. Szekszárd 
Pázmány Pcter tűit. e*.y.. Bj est 
Polgármester. Budapest 
Móv. igazgatóság. Budapest 
Bszkrt. Budapest 
Bszkrt. Budapest 
Polgármester. Baja 
Móv. igazgatóság. Budapest 
Műszaki szertár parság. Bpest 
Orsz. Közegészségügyi Int. Bpest 
Helyőrs. közétk. biz. Szombath. 
Polgármester, Pécs 
O H . Budapest 
Kir. ügyészség. Budapest 
Közétkezési bizottság Szombath. 
Bszkrt. Budapest.
Bszkrt. Budapest 
Polgármester. Újpest 
Ref. egyhózközs. vez. Nyirbátony 
Közkórház. Kecskemét 
MABI. Budapest

Határnap,^*:,

okt.
29 40
29 40
29 40
29 41
29 41
29 41
29 41
29 42
30 41
30 41
30 41
30 42
30 42
30 42
30 42
30 42
30 42
30 42
30 42

nov. 2 41
2 42
2 42
4 42

K ö n y v e k , S zín h á zje g y e k
Pleifer FerdlnAnd (ZeldW TatTink)

nemzeti köayvkaraakédéabea
ipest, IV., Kossuth Lnjos-u. 5.

Képkeretek
K O F F M A N N  F E R O J C n e l

B U D A P E S T ,
!V Károly-krt 28 IV G 't Ió c z í-u 5

LINGEL
b ú t o r

M agyarország oraiykcszoru : 
m esteie. több aranyerem 

tulajdonosa

Szlezák í.iísz'3
harangércöntőde. hi-rangfet 

szerelés és haranglabgyar

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

telken.
Gyár bejárata : VI. PELNEHÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91— 3 —53.

TÖRLEY

'■ F iirdöberendezések .
U LR IC H  B. J. ólom, vas  é s  ré z 

csövek , szivattyúk,
BUDAPEST h a ra n g ,v a s  é s  ré z -

VI., Vilmos császár-ut 31. lem ezek.

M ELLINGER-féle „C A S IN 0 “  pörkölt kávé a legjobb.

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

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

A M A G Y A P  
IP A P  DIADAL/!

KAPHATÓ HARISNYA
M IN D E N  JÓ ÜZLETBEN

V A L É R I A  K Á V É H A Z
Szövetségi tagok találkozó helye, estenként ifj. Sáray Elemér 
és cigányzenekara muzsikál. Úri közönség — hangulatos esték

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

B S i  Heroog

Esterházy husárttgyár
Ajánlja : Kapuvár. Sopron vm.
Citünő minőségű sonkáit, finom 
e lvá g o tta it . húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételízesítőit.

K E T T C R  -^étte re m
X I., H orthy  M ik ló s -u t  48. 

Telefon : 6 8 — 5 — 22.
Ú ri t á r s a s á g o k  ta lá lk o zó  h e ly e  

Pénteken sz e g e d i h a lász lé  
D reh er sörök . 

Balatoni fa jborok .
Mérsékelt árak.

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 

Kiadótulajdonos: Baross-Sudoetség Ke
reskedő, Iparos és Rokonszakmák 

Országos Egyesülete.
Felelős kiadó : dr. Domokos LáeaM

Nyomatott Paulovits !mr** könyvnyomdájában Budapest VII.. Nyár-utca 6 Telefon : 37— 3— 13.
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