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H ogy is állunk  
a  kereskedői b lokkal ?
V á lasz  az O M K E  ism ételt tám adására

A minisztériumok weekendje 
és a fűszeresek vasárnapi 

munkaszünete
A minisztériumokban, bölcs 

szociális megértéstől vezéreltet
ve. a nyári időben szombat dé i 
12 órától hétfőn délelőtt 10 óráig 
weekend rendszer van beve
zetve már több éve. Most ezt 
a weekendet meghosszabbítot
ták a téli idényre is.

Teljes mértékben rendben is 
van ez a dolog. Csak felmerül 
a kérdés, hogy miért nem osz
tunk szociális igazságot, leg
alább nagvjából- egyformán. A z 
a szegény fűszeres, aki nem 
nyolc órát dolgozik egy nap, 
hinem  legalább 14 órát, annak 
miért nem lehet legalább va
sárnap szünetje? Azok az urak. 
akik megértéssel voltak a téli 
w e ek en d  rendszeresítésénél, 
gondoljanak erre a sok tízezer 
főnyi társadalomra is 1

A z  uj áruhitelezési rendszer  
ism ertetése a s z a b ó -  

é s  c ipészszakosztá lyokban
Hétfőn, november 1 1-én este 

8 órai kezdettel a Baross Szö
vetség szabóipari és cipészipari 
szakosziá yai részére Hlatky 
Lajos és dr. Várkonyi Arthur 
igazgatók előadást tartanak az 
uj áruhitelezési rendszerről, 
melynek célja a kiinnlevőségek 
nagvobbarányu mobilizálása. A  
vezetőség kéri a két szakosztály 
tagjait, hogy minél számosab
ban jelenjenek meg az értekez
leten.

A  Baross Szövetség 
mérnöki és építészi irodája
A  Baross Szövetség mérnöki és 

építési csoportja a Baross Szövetség 
földszintjén nyilvántartó irodát ren
dezett be. mely iroda főcélja a Szö
vetség kebelébe tartozó mérnökök, 
gépészmérnökök, építészek és vá llal
kozók nyilvántartása, m unkaalkal
mak felkutatása és m unkaalkalmak  
szerzése úgy a  csoport tagjai, mint 
a Szövetség összes tagjai szám ára.

A  csoport felkéri a Szövetség tag
jait, hogy amennyiben mérnöki, gé
pészmérnöki (világítás stb.), vagy  
építési (tervezés és kivitelezés) mun
kálatokra van szükségük, a  nyilván
tartó irodához fordulni szíveskedje
nek.

H ivatalos óra délelőtt 10— 12 és 
délután (szom bat kivételével) 5— 7-ig.

A z  OM KE 44-ik számában a 
pestvidéki külön kereskedői lis
tával kapcsolatosan támadás je 
lent meg ellenünk. Országos el
nökünk szükségesnek tartotta, 
hogy az OM KE múlt heti 45. 
számában cáfolja meg a táma
dást, melynek éle az volt, hogy 
érthetetlen, miért indulnak tag
jaink pestkörnyékén külön lis
tával, amikor a főváros terüle
tén a blokk segítette győzelem 
re a mi jelöltjeinket- Országos 
elnökünk válaszában rámutatott 
arra, hogy éppen olyan mérték
ben, ahogy a blokk bennünket 
segitett, segítettük mi is a blok
kot.

A z  OM KE helyt adott a vá 
lasz közzétételének, de nem áll
hatta meg, hogy az érdekkép
v ise lő i összeműködés nagyobb 
dicsőségére ne újabb támadással 
riposztozzon. A z  „rb jek tiv“ igaz
ság érdekében állapítja meg, 
hogy az általunk az érdekkép
viseleti blokk kereskedői listája 
javára produkált aláírások szá
ma külön lista indítását nem 

tette votna lehetővé.
A z  objektív igazság nem igy 

áll, hanem másként. Mi a blokk 
ügyét komolyan vettük és a kez
det-kezdetétől fogva annak si
kere érdekében munkálkodtunk. 
Ezért arra szorítkoztunk, hogy 
a blokkban résztvett többi szer
vezettel együtt a közös lista 
ajánlásaiból reánk eső részt be
hozzuk. Ennek érdekében min
den tagegyesület vállalta az

A  M ABI igazgatósága egy 
Ízben már hozott oly határoza
tot, mely szerint az intézet tar
taléktőkéiből hajlandó megfelelő 
fedezet mellett másfélmillió pen- 
gőnyi összeget kiskereskedelmi 
hitelcélokra kihelyezni. Ebből 
a határozatból nem lett tett, 
mert a mostani belügyminiszter 
hivatali elődje az igazgatóság 
határozatát nem hagyta jóvá.

ajánlások egy bizonyos számá
nak megszerzését. Ennek eleget 
tettünk, mégpedig kétszer annyi 
ajánlást adtunk át a blokknak, 
mint amennyit kellett volna- 
Tárgyilagosan gondolkozó em
ber előtt nem lehet kétséges ezek 
után, hogy blokkbeli kötelezett
ségünknek száz százalékot m eg
haladóan tettünk eleget. Ezt 
kisebbíteni vagy sértő formában 
beállítani, nem Ízléses dolog. De 
eddig nem is volt szokásban az, 
hogy a tagegyesületek egymás
nak rontsanak. Meg kell állapí
tani, hogy a békét nem mi bon
tottuk meg. Mi tudomásul vesz- 
szük ezt a támadást és kellő 
mértékére leszállítjuk azokat a 
nyilatkozatokat, melyeket az ér
dekképviseleti összeműködésről 
fuvoláznak. Bevalljuk, hogy ez 
egyszer a keresztényi egyenes
ség áldozatai lettünk. De nem 
baj - . . még jön a dér . . .

OM KE urék indokolatlanul 
hangsúlyozzák „fölényüket0. Ez
zel szemben áll azonban, hogy 
ez a fölény napról-napra erőtelje- ' 
sen csökken. Lesz még itt nagy 
hallgatás is. Egyebekben nem 
kell a nyilvánosságot emlékez
tetni arra, hogy az OMKE-tábor 
nem tud békességben élni hu
zamosabb ideig a társszerveze
tekkel. Csak nézzenek jól körül 
és hamar rá fognak jönni takti
kai és egyéb botlásaikra. Ezt 
az ügyet a magunk részéről 
ezennel lezárjuk azzal, hogy 
felejteni nem fogunk. — ky

Azóta  is tovább folytak a 
tárgyálások a M ABI igazgató
ságának kebelében arról, hogy 
a kihelyezést mégis csak meg 
kellene csinálni, hiszen végered
ményben a kereskedelem pén
zéből gyűlt össze az a tartalék- 
alap, mely felett a M ABI ren
delkezik, így történt, hogy a 
M ABI igazgatósága újból erre 
az álláspontra helyezkedett.

Nyitott kérdés, hogy a jelenlegi 
belügyminiszter ur a M ABI igaz
gatóságának határozatát magá
évá teszi-e- Remélni akarjuk, 
hogy igen. A z  összeg minden
esetre eléggé jelentős ahhoz, 
hogy a kiskereskedelem égető 
hitelszükségletén valamiképen 
lehessen segíteni.

Emlékeztetnünk kell azonban 
a pénzügyminiszter urnák azon 
válaszára, melyet a Baross Szö
vetség múlt évi közgyűlésén 
elfogadott és hozzóterjesztett ily 
irányú állásfoglalásra adott, utal
va arra, hogy az OTI— MABI 
tartaléktőkék felhasználásának, 
illetve gyümölcsöző befektetésé
nek módját törvény írja elő és 
a törvényes kihelyezési módo
zatok között ez nincsen. Szö
vetségünk azt javasolta volt, 
hogy a kihelyezés megfelelő 
bankári garancia mellett jöjjön 
létre, de még ezt a formát sem 
találta a pénzügyminiszter ur 
törvényes rendelkezések hijján 
elfogadhatónak. Hisszük, hogy 
megváltozik, amennyiben a dec. 
elejére összehívott O T I rendkí
vüli közgyűlés éppen arró l fog 
tárgyalni, hogy az O T I pénzek 
a gazdaadósságok rendezése 
kapcsán kiadandó kötvényekbe 
helyeztessenek. Erre már van a 
gazdaadósságok rendezéséről 
szóló törvényben intézkedés. 
Úgy hisszük, hogy elég gyorsan 
lehet a megfelelő törvényes in
tézkedéseket megtenni ahhoz, 
hogy a tartaléktőkék kihelyezé
sének körét bővítsük. A  gazda
adósságok ügye legalább ezt 
mutatja- Csak éppen akarni kell.

Újonnan beiktatott 
Baross tagok

Tihaméry Kálmán kávés, 
Klekner Lászlóné asztalosáru- 
gyár, M ittl Ferenc vendéglős, 
Czirjék Emil vendéglős, ifj. On- 
dorka János vendéglős, özv. 
W alder Jánosné vendéglős, dr. 
Schmidt Lajos gyógyintézet, 
Lén árt János, Patócs András, 
W o If Lőrinc, B or Imre, Székely 
Attila, W agner László, Miklós 
János, Mahler Ferenc, Pá ll V en 
cel. Hoffmann Ferenc füszerke- 
reskedők, dr. Gugi A la jos fuva
rozási vállalkozó, ifj. W agner 
Károly fakereskedő, Hoffmann 
Antal háztartási cikkek-keres- 
keaő, Boros Gyula, Hock  Zo l
tán, A m m er János vendéglősök, 
Sebők Sándor, Peltzer Károly, 
ifj. Rubletzky László, M olnár 
Bern át, Kijácz  István, Szarka 
László füszerkereskedők, Bel-

M M tm iin n m m tt tm ............... ..................... .

A  M A B I hajlandó 
m ásfélm illió  pengőt adni 
k iskereskedelm i hitel* 
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házy Ferenc, Kurucz János, 
Szüts Lajos, Strassenreiter Jenő, 
ifj. Balázs Antal, Pál Andor 
vendéglősök, Vukovics Lajos 
műszerész. Tamás Jánosné tej
termékkereskedő, Nösner V il
mos pezsgőgyáros, Vük Gyula 
kormányfőtanácsos, Rausch Ele
mérné penziótulajdonos, Mar
tincsek Mátyás szücsmester, 
Vermes Sándor tüzelőanyag- 
kereskedő, Murbach Henrik, 
Hofer Ferenc füszerkereskedők, 
Schulz Ferenc, Kovács Gyula, 
Sípos Károly. Bánovszky János, 
Büki István vendéglősök, Cseh 
Sándor. Bánffy Sándorné- özv. 
Deme Leóné, Mészáros Jenő, 
Polgár Ferenc, Tillmann Jó
zsef, Auffenberg József. Joó 
Gyula, Kánya László, Hcffmann 
András, ifj. Boda János, ifj. 
M orvái János. Heinrich József- 
né. Sitta József, Hegedűs László- 
né. Győri Sándor, Stankovics 
Ferenc. Györkő Ferenc. Erdős 
Viktor, Karácsonyi Ernő, Kuti 
Mihály, Porzsolt Sámuel fűszer- 
kereskedők, Csehál József kép
viselő, Gyurosovits György oki. 
gépészmérnök, W ihart József 
Közp. fűtés- és vízvezeték ter- 

vző, Kulcsár József, vitéz dr. 
árosy Jenő. Laczkó Ferenc. 

Janek János, burgonyanagyke- 
.eskedők, Reiner Mihály szén- 
tereskedő, Kuti Lajos. Fábián 
Sándor. Ferenc József, Urbauer 
Rudolf, Kiszker János sütőmes- 
l erek, Held János nyomdász, 
Sünyay Károly, Rácz Károly, 
daschek Lőrinc, Krupve János 
i szerkereskedők, G a la m b os  

y-zső élelmezési főnök. Marék 
3éía, Fischer János- Joó László
dé fűszerkereskedők. Wiesner 
yászló bizományos. GruberEmil. 
kényes György, Erber János, i 
Kovács János, özv. Schretfer 
Mártonná. Halmai László. Ro
mán János, Baranyai József. 
Milis András vendéglősök Bá
rány András, Palásthy Árpád, | 
h ntkovics Ferenc sü’őmesterek, | 
Simonovits Ferenc tüzelőanyag- ! 
kereskedő. Batka Lajos, Kádár í 
Ferenc,, Erdei István, Stiebel 1 
Péter. Ács János hagymakeres- 1 
sedők, dr. ifj. Mádai Lajos gé- í 
pészmérnök, Czihora Béla Isi- j 
yán bádogos mester. Hetess y I 
Lajos. Bárány Antal, Gálik M i
hály, Czagány András. Végh 
György füszerkereskedők. AÍla- 
dencsics István, Petrucz Lázár, 
Cserna János cipészmesterek. 
Tömpe Károly építési vállalko
zó, Krajcsovics Pál tápszergyári 
képviselő, Som ogyi László fü- 
szerkereskedő. Vass József, a 
HÁG gyári képviselője. Garay 
Géza kertészeti telep. Széli Mik
lós cipészmester, özv- Búzás 
Józsefné burgonya- és zöldség
kereskedő, Varga Dániel bur
gonyakereskedő, Kováts J. Lász
ló íüszerkereskedő, Pirkner Fe
renc, a SKF golyóscsapágy igaz
gatója- Kalm ár Károly építő
mester. Rácz László ferménvke- 
reskedő, Baranui János, Imre 
Sándor hagymakereskedők, dr. 
otephanits István cipészmester, 
szalóntulajdonos. Bállá Nándor 
cipészmester, Csukornyi Mihály, 
a Frank cég képviseletében, 
Frey Károly füszerkereskedő- 

Nem fogjuk elmulasztani, 
hogy a további belépéseket is 
tagjainkkal tudassuk.

Sfácssan a Baiass-Siö'jelsás U&afejj I

M e g a l a k u l t
a Fűszeresek Szövetkezetének

Hitelszakosztálya
A Baross Szövetség fűszer- és csc- 

i  megekereskedő szakosztálya támasz
kodva arra a nagyon komoly erőre, 
melyet immár ötszáznál nagyobb lét
száma nyújt, sorozatos tárgyalásokon 
megvitatta a szakma legnagyobb baját: 

■ a künnlevőségek megfelelő mobilizá
lását. Ennek érdekében létrehozta a 
Fűszeresek Szövetkezete a hitelszak
osztályt. melynek feladata lesz ezen a 
ponton a kisembernek segíteni és a 
kis boltokat minél élénkebb forgalom
mal telíteni.

A  számítások, melyek eszközöltettek, 
teljesen komolyak, a szervezet, amely- 
lyel a hitelszakosztály a nagyszabású 
és a maga nemében egyedülálló kez- 

1 deményezést véghez akarja vinni, rop-

Mi a Hitelszako
A Fűszeresek Szövetkezete 

igazgatósága és felügyelő-bizott- 
i ságit egyhangú határozattal meg- 
alakitotta hitelszakosztályái.

A Hitelszakosztály feladata a 
tagjai által kihitelezett áruk ér
tékét biztosítani, biztosított uj hi
telvevőket szerezni, ezúton a vá
sárlók számának növelésével az 
üzleti forgalmat emelni. További 
feladata az, hogy a csatlakozók 
számára előnyös feltételű kész- 
pénzkölcsön felvételét elősegítse.

A Hitelszakosztály önálló, saját 
autonómiával bíró szerv, amely
nek ügyeit a Szövetkezet veze
tőségéből választott és a Tiszt
viselői Hitelegylet (röviden Té-Há) 
adminisztrátora által delegált 8 
tagú intéző-bizottság irányítja.

Hogy a Hitelszakosztály fe l
adatát megoldhassa, szerződést 
kötöttünk az — egy elsőrendű 
Tébe-beli pénzintézettel össze- 
működő — We/ss Pál bankkal, 
amely a Té Há adminisztrációját 
ellátja s egyúttal intézi a hitelek 
biztosítása során felmerülő ban
kári teendőket is.

A Té-Há lesz számunkra az a 
szerv, ami a többhavi hitelre 
árusító vállalatok számára az
A. B. C. Erka Concern stb. 
szervezetek.

Hasonlóság a Té-Há és az A
B. C. stb. szervezetek között az, 
hogy mindegyik egyformán a leg
jobb vásárló kategóriát jelentő 
közszolgálati és vállalati alkal
mazottak közül szervezi be vá
sárló tagjait..

Különbség az, hogy a Té Há 
az első ily szervezet, mely ki
terjeszti tevékenységét az élel
miszerekre is.

Jelentős különbség pedig az, 
hogy a Té-Há takarékosságra 
kötelezi tagjait azzal, hogy min
den belépő legalább P 50.— tőke
hozzájárulást köieles vállalni és 
azt 2 éven belül befizetni. Ez a 
befizetési kötelezettség, ha a tag 
tényleg vásárol, csak névleges, 
mert a

legnagyobb különbség a Té-Há 
és az A. B. C. szervek között 
az. hogy amig az A. B. C. vál-

pant komoly és tőkeerős, úgy hogy 
minden jogos kilátás megvan arra. 
hogy az egyszer a szervezettség erejé
nél fogva tisztán gazdasági alapon si
kerül egy olyan átfogó intézkedést tenni 
magából a társadalomból kifolyólag, 
hogy ez óriási lépésekkel viheti előre 
a szakma érdekeit.

Erről a nagyfontosságu kérdésről a 
hitelszakosztály intéző-bizottsága nagy
gyűlésen fog beszámolni, melyet a ve
zetőség a Baross Szövetség központi 
székházába november 10-én délelőtt 
10 órára egybehívott.

A  Fűszeresek Szövetkezetétől ez ügy
ben a következő hivatalos kommüni
két kapjuk :

iztály lén yege  ?
lalatol; úgy a vevőtől, mint a 
szállítótól költségeikre levonáso
kat eszközölnek, illetve hozzá
járulást igényelnek (a kettő együtt 
15— 18'"). addig a Té-Há kamat 
címén nem számit fel semmit 
sem, a szállítók által nyújtott 
térítés felét pedig a tagok külön- 
külön vezetett számláján, mint 
megtakarítást a tag javára Írja. 
Az igy folyton szaporodó összeg 
felett a tag rendelkezik, mind
össze azzal a korlátozással, hogy 
a tag : egy éven belül felmond
hatja gyűjtött tőkéjét, ha az P 
100-at meghaladja, két éven be- j 
lül felmondhatja, ha az P 100-on j 
alul maradt.

Az összes költséget a Té Há 
szervezet viseli, igy a Fűszeresek 
Szövetkezete Hitelszakosztálya és 
annak tagjai a csatlakozó keres
kedők. mint szállítók, semmi né
ven nevezhető terhet nem viselnek

Előnye a csatlakozásnak:
1. a Té-Há által beszervezett 

köz- és magánalkalmazottak a 
Hitelszakosztályhoz tartozó ke
reskedőhöz és iparoshoz utaltat
nak vásárlásra ;

2 . a beszervezettek hitelkere
tét a Té-Há és a Hitelszakosztály 
egyetértőén állapítja m eg ;

3. az inkasszót az Té-Há lát- 
ja  el;

4. a kihitelezett áruk értékéért 
a Bank szavatosságot vállal, a 
Té-Há tagjai pedig befizetéseik
kel egyetemlegesen szavatolnak;

5. a szállító kereskedő tehát 
sem kockázatot nem visel, sem 
szavatosságot nem vállal :

6. a már könyvre vásárló régi 
vevőket a Té-Há szervezet befo
gadja és munkahelyén beszer
vezi ;

7. a vásárlás takarékossági 
jegyekkel (különböző címletekkel) 
történik, amelyek értéke minden 
hó 25-ig bezárólag elszámolandó 
és a Bank az elszámolt összeget 
— tekintet nélkül arra, hogy a 
vevő fizetett-e vagy nem — a 
szállító kezeihez a kővetkező hó 
5-ig k ifizeti; végül

8 . a szállító saját személyében

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

I is tagja lehet a Té-Há szerve- 
I zetnek és szükségletét áruban 

és készpénzkölcsönben a szabály- 
j  zat szerint szintén igényelheti. 

*
A felsorolt kedvezmények elle

nében az élelmiszerkereskedök 
csatlakozó tagjai mint szállítók. 

j tartoznak a liszt, cukor, só és 
| tejforgalom kivételével 3“/«-ot, 

azaz ; Három százalékot téríteni, 
amely összeg 1 *o rész levoná- 

! savai a vásárló Té-Há tag szám
láján, mint megtakarítás lesz 
jóváírva.

A lebonyolítás és elszámolás 
technikai részéről külön tájékoz
tatót adunk a szállítók kezéhez.

Mellékeljük a szállítók számá
ra szerkesztett nyilatkozatot az
zal a megjegyzéssel, hogy a f. 
évi november 20-ika körül szét- 

I osztásra kerülő cca. 50.0C0 pél- 
| dányu szállítói névjegyzékbe csak 
! azokat vehetjük be, kik a szállí

tói nyilatkozatot legkésőbb nov.
[ hó 15-ig aláírják és a Fűszere

sek Szövetkezete Hitelszakosztá
lya cimére Budapest, IV.. Bástya 
uoca 5. beküldik.

A később csatlakozók már csak 
a jövő évi jegyzékbe vétetnek 
fel és igy a karácsonyi Té-Há 

; forgalomból kimaradnak.
Fűszeresek Szövetkezete H itel
szakosztály Intéző B izottság: 

vitéz csécsi Nagy Imre 
ny. altábornagy.

Gebhard József
a Fűszeresek Szövetkezete elnöke.

dr. Morvay Zsigmond 
ny. főispán, a Szföv. Községi 

Takarékpénztár igazgatósági 
tagja.

Hlatky Lajos 
ügyvezető igazgató.

Struczky Sándor 
szöv. igazgatósági tag.

Bányay Lajos 
szöv. igazgatósági tag.

dr. Kohári Lajos 
szöv. felügyelő-bizottsági tag.

Kovács János 
szöv. igazgatósági tag.

*
Mint ebből a hivatalos jelentésből 

is látszik, az egyesülés célja az, hogy 
a hitelbe eladott árunak a megfelelő 
financiális alátámasztást is biztosítékul 
adjuk. A  vezetőség nyomatékkai kéri 
az összes tagokat, hogy ezen a nagy
gyűlésen teljes számban jelenjenek 
meg. Az ügyben különben a Szövet
kezet akvizitorai fel fogják keresni a 
tagokat, hogy a csatlakozás formalitá
sait velük elintézzék. A  vezetőség a 
tagoknak mindenképen a legteljesebb 
módon rendelkezésre áll. akinek bár
mily irányban felvilágosításra volna 
szüksége.

M ik u lá s  é s  kará
cson y i cukorkák

legolcsóbban
F ekete  Zoltánnál

IX . ,  E rk e l u c c a  4 .  *
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ügy sem tudják  
szétosztani . . .

Valami undorl keltő nyelvöl- 
tögetés folyik a szaklapokban 
s heti sajtóban, amikor is az 

ellentábor egy bizonyos része 
nem győz eléggé kürtölni egy 
hazugságot, hogy t. i. a B. Sz. 
tüzelőanyagkereskedelmi szak
osztályának tagjai a joggal ki
verekedett behozatali engedé
lyeket gyakorlatilag saját maguk 
nem tudják felhasználni.

Szükségtelen rámutatnunk 
arra. hogy ez a nyelvöltögetés 
minden tárgyi a lapot nélkülöz, 
de azért mégis figyelmeztetnünk 
kell arra a taktikára, amit a 
túlsó oldalról gyakorolnak. Egye
nesen úgy állítják oda a Baross 
Szövetséget, mint valam i bél- 
poklost, akivel veszedelmes ke
zet fogni. Hogy ezt miért teszik? 
Istenem azért, mert nem vagyunk 
hajlandók tűrni és elviselni, 
hogy ebben az országban a leg
különbözőbb címeken hitbizo- 
mányok létezzenek. Itt van pld. 
egy fa- és szén nagykereske
delmi vállalat, amely egyedül 
tartotta a kezében 3000 vágón 
faszén behozatalának üg yé t -  
Ennyi az ország teljes szükség
lete. Ezt a mennyiséget egyetlen 
egy társaság uralta. Kérdjük : 
m i jogon  ? Hogyan lehetséges 
az. hogy a gazdasági élet és a 
termelés szükségleteinek ezernyi 
cikkén végigvonulva ilyen hit
bizományossá gok lé te zzen ek . 
Vájjon az ország felépítése, meg
tartása, az érte való harc és 
háború során ez az egy társa
ság mit tett már eddig, hogy 
mondhatná bárki is ‘ rendben 
van azt hogy egy kéz tartja 
kezében az egész mennyiséget ? 
Hát már nincsenek itt kereske
dők. akik szintén hajlandók ezt 
a szétosztást megcsinálni. Olyan 
nagy dolog ez, olyan világra 
szóló nagy tudomány, hogy ezt 
csak ők a kiválasztottak, az ön
magukat minden időben és min
denhol erőszakosan előtérbe 
tolók képesek végrehajtani. Nem 
hisszük mi ezt, de nem hiszi 
ezt a magyar kereskedelem sem. 
Végtére nem ott tartunk, hogy 
minden ügyet, ami a kereske
delem tevékenységébe vág, csak 
egyedül az igen tisztelt túloldal 
képes megcsinálni. Hát vannak 
keresztény tüzelőanyagkereske
dők is, aki szintén kitanulták és 
értik a dolgukat- A z  igaz, hogy 
az összeköttetésük lényegesen 
kevesebb. De az értékük nem. 
Ha valamely fontos és a túloldal 
kezében levő beszerzési forrás
nál jelentkeznek, lehet a mi em
berünk bonitása olyan tiszta, 
mint a kristály, másodrendű sze
repre van kárhoztatva. Gyanús, 
megbízhatatlan, —  egyszerűen 
azért, mert keresztény.

Hát —  szóval —  mi nem hit
tük és sohasem fogjuk elhinni, 
hogy a faszénelosztást ebben az 
országban egyedül Gáspár urék 
képesek végrehajtani. Hiszen ók 
is csak behozatali engedély alap
ján jutnak a faszénhez. Istenem, 
most az ország szükségletének 
egy V4 részére vonatkozó enge
délyeket nem Gáspár urék kap
ták, azért nem szakadt meg a

világ és nem fordul fel minden. 
Szegények, a tuloldalrólt ehetet
len dühükben a hamis, hazug 
sajtóhiresztelések eszközéhez fo
lyamodnak. Megnyugtatjuk őket: 
nem lesz szerencséjük ezzel a 
m achinációva l mert illetékes

helyen nagyon jól tudnak min
dent arról, hogy a mi általunk 
végzett elosztás miként folyik 
le. A  többit meg bízzák csak a 
sorsra. Mi is tudunk kereskedni 
és nem kell mindig másokat 
igénybe vennünk.

A  b u d a p e s t i  s z á l l o d a i p a r  
t e r j e s z k e d é s i  l e h e t ő s é g e

Irta : Marencich Ottó vezérigazgató

Színházi lá tcsövek , szem üvegek , orresiptetők. 
Zeiss-O  vegekke l. Barom éterek. hőm érők a 

leg jobb  k ivitelben

GALDERONI ÉS TÁRSA
látszerészeknél

l. WrifaaatMfr 1.

(Megjegyzés: A  kitűnő szerző 
ezen nagy figyelemreméltó fejtege
tései a „Magyar szállodás és ven
déglős" szaklap november 2 -iki 
számában jelentek meg, melynek 
engedélyével vesszük át a közle
ményt.)

Budapesten c  szállodaépítke
zés nagyobb arányokban a 
millenáris évében indult meg, 
természetesen a húszmilliós or
szág szállodaigényeinek kielé
gítésére. A z  építkezések azon
ban túlzott lendülettel indultak 
el, annyira, hogy a szálloda! 
viszonyok még Nagymagyaror- 
szág számára is csakhamar túl
méretezetteknek bizonyultak és 
bekövetkezett a szomorú vissza
hatás : az alapítók milliókat
vesztettek. A  Ritz Szálloda pél
dául csődbejutott, a Royal el
vesztette alaptőkéjének felét, a 
Britannia alapitói tönkrementek. 
A  nehézségek Trianon utón 
még csak növekedtek, mert a 
szállodák hazai közönségük két
harmadát elvesztették, a lassan 
megindult idegenforgalom pedig 
ezt a nagy kiesést nem tudta 
pótolni.

A z  idegenforgalom előmozdí
tása érdekében a szállodák nagy 
áldozatkészséggel modernizálták 
üzemeiket, sőt egyes szállodák 
a mainál jóval nagyobbarányu 
idegenforgalom lebonyolítására 
is felkészültek már. Csak néhány 
példát említsek: az Astoria, a 
Royal, a Britannia, a Palace és 
a Nemzeti szállók a szomszé
dos telkeket már meg is szerez
ték és ezzel szükség esetére 
üzemeik kibővítését máris biz
tosították. A  Dunapart nagy 
szállodái felkészültek arra, hogy 
ugyancsak szükség esetén két 
emelet ráépítésével bővítsék be
fogadóképességüket. A  Hungá
ria szálló a jelenlegi épületével 
szemben szerzett ingatlant erre 
a célra. Ezek az előkészületek 
azt jelentik a gyakorlatban, hogy 
a budapesti szállodaipar szük
ség esetére még kereken 1000 
modern szobát tud az idegen- 
forgalom szolgálatába beállítani, 
sőt a Royalnak a két szárny- 
épülete pár hét alatt 100 uj szo
bára volna átalakítható.

Elsősorban csakis ezek a ki
bővítések jöhetnek számításba, 
mert a m eglevő üzemek terjesz
kedése az uj építkezésnél ha
sonlíthatatlanul olcsóbb. Kellő 
forgalom hiányában azonban 
még ezek a kibővítések sem 
rentábilisak.
Megállapíthatom az idei tapasz

talatok alapján azt is, hogy a 
jelenleg üzemben levő szállo
dáink a mostaninál lényegeseji 
nagyobbarányu turista- és fürdő- 
vendégforgalmat torlódás nél
kül tudnak lebonyolítani, ha a 
szervezésben nem mutatkoznak
hibák.

Hogy a beruházásokat —

amelyek segítségével az idegen- 
forgalom még a mostaninál is 
jobban és kielégítőbb módon 
bonyolilható le —  végrehajthas
suk, ahhoz külföldi mintára 
hosszú lejáratú és alacsony ka
matozású kölcsönökre volna 
szükség. Ez nem is olyan nagy 
összeg, hogy ne lenne még a 
mai pénzügyi keretek között is 
előteremthető, mert ha az ide
genforgalmi szervek egy évi 
költségvetésének csupán 1036-át 
adnák erre a célra, akkor né
hány év alatt az összes szálloda 
kölcsönigényeket ki lehetne elé
gíteni. Ugyancsak nagyarányú 
és eredményeket felmutató tata- 
rozósi és berendezési munkák 
indulnának meg, ha külföldi 
mintára kamatsegélyben része
sülne a szállodaipar. Csak egy 
példát említek: legalább ezer 
polgári szállodai szoba tataro
zására és berendezésének fel
javítására volna elegendő az az 
összeg, amelyet az OTI köl
csönből az uj Rudasfürdő-szól- 
loda építésére szántak.

A z  idei idegenforgalmi szezon 
végétért, a szállodai szobák ez
rei ismét üresen állanak és a 
szállóipar vezetőit a rövid szép 
napok után ismét a deficit gond
jai gyötrik. Idegenforgalmi szer 
veink és szállodáink együttes 
fokozott munkájára lesz szük
ség, hogy a most következő 
nehéz napokkal megküzdhes- 
sünk és úgy készüljünk fel az 
elkövetkező idegenforgalmi év
adra, ahogy az ország és a 
főváros érdekei megkívánják-

Mindenesetre egy következte
tés máris levonható az idegen- 
forgalmi év lezárásakor: a kö
vetkező év idegenforgalmi ese
ményeinek időrendjét tervsze
rűen, a komoly idegenforgalmi 
tényezők és a szállodai ipar 
képviseleteinek a meghallgatá
sával kell megállapítani. Ezáltal 
nem fordulhatnak elő ismét olyan 
esetek és visszás helyzetek, 
mint az elmúlt években és az 
idén, am ikor is az idegenfor
galm i szervek és vállalatok egy
mástól teljesen függetlenül szá
mos kisebb-nagyobb eseményt 
csaknem egy időre halmoztak 
össze. így egyes napokban a 
szállodaipar a legjobb igyeke
zete mellett sem tudott zökkenő 
nélkül eleget tenni kötelezettsé
geinek, mig nyomban utána az 
idegenforgalomra éppen olyan 
alkalmas időpontokban üresek 
maradtak a szállodák. Feltétle
nül szükségesnek tartanám ép
pen ezért, hogy az ilyen^ ese
ménytorlódásokat megelőzzük. 
Minél előbb, de még a holtsze
zon idején kell összeülnünk és 
megtárgyalnunk a jövő évi ese
mények sorrendjét, hogy a le
bonyolításban fennakadás ne 
történhessék.

Meglévő szállodáink az ide
genforgalom lebonyolítására na

gyon is elegendők. Ha közpén
zen vagy közületi támogatással 
épülne uj szálloda, ez létében 
veszélyeztetné a további fejlő
désre és terjeszkedésre már 
nagy áldozatkészséggel beren
dezkedett és felkészült szálloda- 
ipart.

Ha arra tekintünk, amit a 
szállodaipar az utolsó évtized
ben építkezés, terjeszkedés és 
modernizálás terén alkotott és 
azokra az áldozatokra hivatko
zunk, amelyeket az idegenfor
galom érdekében hoztunk, hin
nünk kell, hogy az állam és a 
főváros ilyen tervek helyett a 
szállodák közterheinek és a köz
üzemi szolgáltatósok órának le
szállításával a magánvállalko
zást fogja előmozdítani.

A z  állam és a főváros ilyen 
irányú segítségére, az idegen- 
forgalmi szervek ilyen irányú 
együttműködését kérjük.

Védjék  meg
a kereskedő  
bérlem ényét!

Felmerült esetből kifolyólag a 
fővárosi kereskedők körében is
mét sok beszéd tárgyát képezi 
az. hogy a magyar törvények 
hiányossága folytán a kereskedő 
és az iparos munkája, szorgal
ma, becsülete egyszerűen pré
dául van odadobva, nagyon 
sok esetben a háziúrnak.

Hiába volt a kereskedő évti
zedes küzdelme, hogy megsze
rezze a maga részére a vevők 
vagy a rendelők egy bizonyos 
körét, akik nemcsak a kereske
dőt vagy az iparost keresték, 
illetve szokták meg, hanem ma
gát a helyet is, a mi törvénytá
runknak nincsen rendelkezése 
arra, hogy ez a kézzel meg nem 
fogható, ez a különben nagy 
értékű vagyon megfelelő véde
lemben részesüljön.

Most is sűrűn van arról szó, 
hogy az egyik nagyon jelentős 
kereskedelmi konkurrens vállal
kozás nagyutvonal melletti bér
házából az ott évtizedek óta 
letelepedett kereskedőket egy
szerű felmondás utján meg
fosztja nemcsak eddigi üzlethe
lyiségeiktől, hanem természet
szerűleg üzletkörüktől is és ami 
még csodálatosabb az ügyben 
s különösen ez teszi kirívóvá, 
hogy ugyanarra a helyre hatal
mas arányú áruházi vállalkozás 
akar létesülni, mely az élelmi
szert nemcsak — mint a többi 
áruházcsalogatónak veszi be az 
üzletbe, — hanem egyenesen 
erre akarja az egész vállalko
zást felépíteni.

Ideje volna, hogy ezt a nagy- 
fontosságú kérdést is tanulmá
nyozás tárgyává tegyék és sok
felé feldicsért jogrendszerünket 
ebbe a vonatkozásba is annyira 
közel vigyék a modern gondo
lathoz, hogy felismerve a gazda
sági életnek bizonyos alapjelen
ségeit, véd e le m b e n  ré s z e s ít jü k  
a k e resked ő  és  ip a ro s  b é r lő k e t, 
a k ik  le g a lá b b  5 e s z te n d ő  ó ta  
e g y  h e ly e n  ü z le tte l v a g y  m ű 
h e lly e l b írn a k .

LINGEL
BÚTO R  R&Z8A-U**!
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A  csongrádi kereskedők 
az ipartörvény revíziója mellett

A múlt héten tartották meg rendes 
értekezletüket a csongrádvármegyei 
ipartestületek Papp József, az 1POK 
vezetőjének elnöklete alatt. Az értekez
letén résztvett a hatóság részéről vitéz 
■cveldi Kozma György főispán, aki ál
talános figyelem közepette jelentette 
ki. hogy az iparosság részére rendsze
res munkát és keresetet kiván biztosí
tani a szükségmunkák helyeit.

Az értekezlet foglalkozott aztán az 
ipartörvény tervbe vett revíziójának 
^érdesével s ennél a pontnál általános 
feltűnést keltett nemcsak az iparosok 
kő;•.ben, hanem az egész országban

•. hogy á Csongrádi Kereskedők Egye- 
sületének elnöke Zeich Ferenc hosszabb 
felszólalásában kifejtette, hogy a cson
grádi kereskedők a maguk részéről 
természetesnek és szükségesnek tartják 
az ipartörvény 4. és 47. §§. mai reví
zióját. A csongrádi kereskedők a ma
guk részéről nem látnak abban semmi 
sérelmet, hogy az ipartörvény revízió
ját keresztüiviszik, hanem ellenkezőleg 
csak helyeselni tudják a kormány 
ebbeli szándékát, mert rendet teremt 
és hatékonyabban bástyázza körül a 
szaktudás előnyeit és jogait. Hangsú
lyozta Zeich Ferenc elnök beszédében 
azt is, hogy annál fontosabbnak tartja 
a csongrádi kereskedők ezen egyöntetű 
álláspontjának leszögezését. mert bár 
a főváros egyes kereskedő szervezetei
ről felhívást kaptak ők is arra nézve, 
hogy azipartörvény ellen egységegcscn 
lépjenek fel, ők ezt mégsem tesz.ik, 
mert az iparosok igazáról vannak 
meggyőződve. Az értekezlet Zeich Fe
renc első nyilatkozatát a legnagyobb 
elégtétellel vette tudomásul.

A tanonc minden iskolai 
mulasztását esetenként kell 

igazolni
Idevágó kultuszminiszteri ren

delkezés követkéztében arra 
hi /juk fel tanonctartó kereskedő 
és ipáros tagjaink figyelmét, 
hogy a* tanonc minden egyes 
iskolai mulasztását, esetenként 
külön igazolni kell- Éppen azért 
tartsák kötelességüknek a mun
kaadók, illetve a főnökök, hogy 
mulasztó tanoncaiknak az iga
zolható ok megjelölésével adja
nak megfelelő bizonyítványt. 
Ha pedig a tanonc komolyan 
és súlyosan betegszik meg, ta
nácsos, hogy a munkaadó a 
tanonciskola igazgatóságát saját 
maga értesítse s természetes, 
hogy megfelelő orvosi bizonyít
vánnyal a végén a mulasztás 
alátámasztottan igazolandó.

U LR IC H  B. J.
Fürdöberendezések , 

ólom, was é s  ré z -

BUDAPEST
csövek , szivattyúk, 
horgany, vas  és réz-

VI., Vilmos császár-ut 31. lem ezek.

A  k a m a r a  i p a r á g a z a t á n a k
első és második kúriájában 
előreláthatólag szavazás lesz

Küldöttség
Böhle Kornél 
dominikánus 
atyánál

A z Actio Catholica és a Credo 
~?yesülstek Központja részéről 
‘ Böhle Kornél, a Szt. Domon
kos Rend főnöke terjedelmes 
iratot intézett a kormányhoz, 
melyben kifejti az általános va 
sárnapi munkaszünet nemzeti, 
vallási, kulturális és szociális 
szükségességét. A  Baross Szö
vetség élelmiszerkereskedő osz
tályai küldöttségileg keresik fel 
a kiváló egyházi férfiút, hogy a 
kerosk-delem háláját és elisme
rései tolmácsolják előtte nagy 
fáradozásáért.

Ismeretes, hogy a kamarai 
választásokra a kereskedelmi 
ágazatban a főváros területére 
érvényesen nem lesz szavazás, 
mert ellenlista nem indul. Nem 
igy az iparos ágazatban, ahol 
Papp József az IPOK elnöke, 
ipartestületi elnök listájával 
szemben Egyesült Kisipari Lista 
elnevezéssel ellen-lista indul, de 
csak az első és második kúriá
ban. Tehát a III., IV. és V. 
kúriákban itt sincsen ellenlista 
s ennek folytán ezekben a cso
portokban a beadóit listán sze 
replők immár jogerősen megvá* 
Iasztott kamarai tagoknak te
kinthetők.

A  gyáriparosok listáján a kö
vetkezők jutottak kamai tagság
hoz ‘ Burchard-Bélaváry Rezső 
ny. min. tanácsos, dr. Dischka 
Győző, a Magyar Posztógyár 

I igazgatója, Haggenmacher Hen
rik, a Dreher sörgyár igazgatója, 
Mihályfy Dezső, a Láng L. gép- 

! gyár r. t. igazgatója, Reimann 
Ernő, a Salgótarjáni igazgatója,

. Szurday Róbert, a Magyar Pa- 
! mutipar ajelnök-vezérigazgatója,
| Balonyi Ágoston, a Gschwindt- 
í féle szesz- és rumgyár igazga

tója, dr- Keleti Kornél vezér
igazgató, Mátyás Jenő, a Rima
murányi igazgatója, Rényi Osz
kár részvénytársasági elnök.

| Tolnay Ko'nél, az Országos 
! Iparegyesület elnöke, Wérsz 

Miksa bőrgyáros.
A  IV. kúria keretében a ka

mara rendes tagjai lettek a kö- 
| vetkezők : Dembilz Gyula, a vil

lanyszerelő. Koch Gyula a hen
tes. Kollár Gábor, a mészáros, 
Vass Kálmán a lakatos, Mé
száros Győző, a kávés ipartes
tület elnökei, valamint Gundel 
Károly vendéglős.

A  III. kúria keretében meg
választott rendes tagok : Nagy 
Anta1, az asztalos. Lovász Gyu
la, a szobafeslő-mázoló, Kar- 
czag Vi lmos. a könyvkötő, Ru- 
záska Ede, a pékipartestület el
nökei, továbbá Molnár Sándor 
építőmester, valamint Laiszky 
Jenő nyomdász.

Ezekben a kúriákban szava
zás nem lesz, a választás ilt 
leljes mértékben lezártnak te
kintendő, mert ellenlista nem 
indult. Más a helyzet a II. és 
az I. kúriában.

A  II. kúriában az IPOK-féle 
h vatalos lista a következő je 
löléseket tartalmazza: Kalte-
necker Ferenc fuvarozó, Kovat- 
sek Ferenc kőmives, Németh 
Gyula férfiszabó. Devecis Gyula 
kéményseprő, Szilágyi Aladár 
kárpitos, Tamaska József cipész. 
Ezzel szemben áll az Egyesült 
Kisipari Lista, amelyen szere
pelnek : Bajza Márton szabó, 
Révész Gyula ernyőkészitő, Silló 
István női fodrász, Téglássy 
Géza villanyszerelő, Tsuk Gyula 
szücímesfer, Vajda Andor ven
déglős.

A z  I. kúriában ugyanez a

helyzet, szintén választás ké
szül : Hivatalos listán szerepel
nek a következők: Bátorti Já
nos bádogos, Bittner János hen
tes, Eckert Bálint fodrász. Ná- 
gay Béla szabó, Jászi Ferenc 
női fodrász, Katz Jenő ernyős- 
Az Egyesült Kisipari Lista pedig 
ebben a kúriában : Akkert Jó
zsef cipész Bogi Miklós női- 
szabó, Fabriczky Andor konzerv- 
készitő, Szojka  Árpád kárpitos, 
Repold  Károly építőmester. Stotz 
József férfiszabó.

Egyelőre egyáltalában nem 
lehet áttekinteni, hogy a két 
lista kő'.ül melyik fog a kama
rába bekerülni, annyi minden
esetre tény hogy a hivatalos 
listával szemben benyújtott el
lenzéki lista kellő számú érvé
nyes ajánlást tüntet fel. Nincs 
kizárva, hogy az iparosság sza
vazatai ebben a két kúriába! 
messzemenő változásokat fog
nak előidézni, hiszen ludjuk. 
hogy a kamarai választások 
kisipari része minden időben 
igen élénk és egészen az utolsó 
pillanatig kiszámíthatatlan volt.

Itt említjük meg múlt 
heti közlésünk kiegészitéseké- 
pen. hogy a kereskedelmi ága- 

j zat V- kúriájában mandátumhoz 
i jutottak a következők: dr. Éber 

Antal, dr.^ Hantos Elemér, dr.
1 Schandl Károly, mint a fővá
rosi pénzintézetek képviselői, 
Csikós Andor, W eill Lajos, 
Sztrapács Károly, mint a vidéki 
pénzintézetek képviselői, Ger
gely Tódor a biztosítók részéről, 
Rockenstein Samu a szállítók 
részéről és dr. Wünscher Fri
gyes a szövetkezetek részéről. 
Ezzel a kereskedelmi front tel
jesen egységesen megalakult. 
Ma természetesen még korai be
szélni arról, hogy a kamarai 
tisztikar hogyan fog megalakul
ni. annyi azonban bizonyos, 
hogy számos pontban változás 
fog beállani. Olyan törekvése
ket látunk, melyek arra enged
nek következtetni, hogy az ed
digi kombinációk teljes figyel- 
menkivül hagyásával fog a ka
mara tisztikara megalakulni. A  
régi elnökség mind a három 
tagja mandátumot nyert a ka
marában, de körülbelül biztosra 
vehető, hogy ez az elnökség 
régi összeállításában nem kerül 
vissza a helyére.

TÖRLEY

Drogisták
az ipari képesítés 

em eléséért
A drogistóknak jelentős része évek óta 

szorgalmazza, hogy a drogista pályára- 
lépés előfeltétele érettségihez köttessék 
és drogista tanoncnak a jövőben csak 
oly ifjak legyenek felvehetők, kik az 
érettségi vizsgát sikerrel letették. Most, 
hogy a m. kir. minisztérium az ipari 
képesítés emeiése tárgyában terveze
tet készített, a drogisták elérkezettnek 
Iát ák az időt arra. hogy törvényes 
rendelkezést kérjenek, hogy a drogista 
szakmában tanoncnak csak érettségi
zett, értelmileg magas nívójú és kellő 
képzettségű ifjak legyenek felvehetők. 
Ez az állásfoglalás, amelyet a drog- 
isták törekvésükkel kifejezésre juttat
nak. uj megvilágításba helyezi az ipari 
képesítés kérdését és a tanoncképzés 
terén uj ösvényeket és uj utakat jelöl 
meg. Hogy a tanoncnevelés és képzés 
lerén korszerű reformokra van szükség, 
hogy a tanoncok szakirányú kiképzé
sét nemcsak szakmai, hanem maga
sabb állami, nemzetgazdasági és tár
sadalompolitikai érdekek teszik szük
ségessé. azt maga a közoktatásügyi 
miniszter ur jelentette ki akkor —  ami
kor a kereskedő és az iparostanoncok 
oktatásügye a kereskedelemügyi mi
nisztériumból a közoktatásügyi minisz
tériumba tétetett át és világcsen jelölte 
meg az utakat, melyet a tanoncoktatás 
terén követnünk kell. ha azt akar uk, 
hogy a jövő  iparosnemzedéke a mai 
iparosnemzedéknél képzeltebb és szel
lemileg vérlezettebb legyen. Ez a mi
niszteri nyilatkozat és programra egyik 
láncszeme annak a reformpolitikának, 
amelyet a reformkormány a jobb cs 
boldogabb magyar jövő érdekében 
megvalósítani óhajt, mert napnál vilá
gosabb, hogy most. amikor a tudomány 
és a technika rohamléptekkel halad 
előre, amikor az iparilug fejlettebb ál
lamokban a tanoncok nevelése az 
alapiskolázottság és az értelmi nívó 
emelését, a helyes irányú szakképzést 
szolgálja, akkor nekünk kulturfölé- 
nyünknek megfelelő uj rendszerrel kell 
előrehaladnunk, hogy lépést tarthassunk 
a nyugateurópai államokkal, hogy a 
jövő iparosnemzedéke az ipari pályá
kon kellő alapiskolázottság alapján 
foglalkozhassék gazdasági kérdésekkel, 
mert előreveti árnyékát, hogy a nem
zetek nagy versenyében csakis azok 
állják majd meg helyüket, kik szakma
szeretettől áthatottan, céltudatosan 
fognak foglalkozni a fejlődést, életle
hetőséget és boldogulást biztositó szak
mai és gazdasági kérdésekkel.

A  drogisták állásfoglalása azt bizo
nyítja. hogy ők az alapiskolázotlságot, 
az elméleti tudást fontosnak és szük
ségesnek tartják, igazolja, hogy helyes 
utakon járnak, amikor a pályára érett
ségizett ifjakat kívánnak. A  helyzet 
ma az. hogy a drogériatulajdonosok 
között jelentős számban vannak egye
temet végzett okleveles gyógyszerészek. 
mely körülmény maga is okul szolgál 
arra. hogy a drogista tanoncok neve
lését uj irányba tereljék, a világviszony
latban első helyen álló fővárosi Drog
ista Szakiskolát, drogista akadémiává 
fejlesszék. Felemlitést érdemel, hogy 
az érettségi kérdésében nem egységes 
és egyöntetű a drogisták véleménye, 
mert sokan vannak köztük olyanok, 
kik nem akarják elzárni a pályáralépés 
lehetőségét azoktól az ifjektól, akik a 
középiskola négy osztályát sikerrel el
végezték.

Ezt az álláspontot szociális szem
pontból képviselik, azzal érvelve, hogy 
a szülők jelentős részének nem áll 
módjában a kereseti lehetőségekkel 
összhangba nem álló tandíjat megfi
zetni, gyermekeiket négy év helyett
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nyolc évig iskolába járatni. Kétségte- 1 tozó intézkedések fenntartását álla kontingenst részükre fenntartani és
len, hog\ ez a szempont is tekintetbe- | vagy pénzügyi érdekek teszik szüksé- ; behozatal engedélyezése iránti kérésü-

ételt igenyel. bár tagadhatatlan, hogy 
azok. akik a pá'.yárah pés előfeltételét 
az érettségi sikeres letételéhez óhajtják 
kötni, a szelekciót és a pályáralépés 
megnehezítését azért szorgalmazzák, 
hogy a gyógyszerfélékkel és mérgekkel 
való kereskedésre hivatott drogistak a 
jövőben magas iskolai képzettségükkel 
felelhessenek -r.eg azoknak a követel
ményeknek. melyet a kulturált közön
ség a drogistáktól elvár.

M olnár Ferenc
drogista.

K árpitosm esterek
a textilcikkek 
behozatalának 
en«íedélyezéseért

A  Magyar Kárpitos Kisiparosok 
Egyesülete felterjesztésileg kérte fel az 
Iparügyi minisztert, hogy a kárpitos- 
mesterek behozatali engedélyt kérő 
kérvényeinek kedvező elintézése érde
keben a kereskedelemügyi miniszter
nél. a kárpitosipari munkások foglal
koztatásának folytonosságához és a 
karpitosmesterek kereseti lehetőségéhez 
fűződő érdekekre való tekintettel inter
veniálni szíveskedjek. A  kárpilosmes- 
terek kérésük előterjesztésénél utaltak 
arra. hogy a szakma részére megálla
pított kontingens egy részét oly keres
kedők veszik igénybe, kik más cikkek
kel is kereskednek, míg a lakásberen
dezéssel. ülő- és egyéb kárpitosmun
kák készítésével foglalkozó kárpitosok 
azt a mennyiséget sem kapják meg. 
melyet rendelőik megrendelésére igé
nyelnek. noha tudott dolog, hogy ezek
nek a textilcikkeknek behozatala sem 
mennyiségileg. sem összegszerűleg 
számottevő valutát nem igényel.

Méltánylandó tehát a kárpitosmeste- j 
reknek az a kérése, hogy a szakma 
részére megállapított kontingens részük- 
re tartassék fenn és jogos kívánság. ! 
hogy behozatali kérvényeik az őszi | 
idényben lehetőség szerint soronkiuüli 
sürgősséggel kedvező elintézést nyer
jenek. Hogy ez szociális és gazdasági 
szempontból egyaránt fontos, elég rá- 
mutatni arra. hogy a kárpitosmesterek, 
kik mindig előszeretettel a hazai textil
cikkeket ajánlják a közönségnek, a 
hazai ipar fejlesztésének lelkes hívei, 
az öné! . isra irányuló törekvések tá
mogató: adatéban vannak a pengő
értékal.. ságához és vásárló erejé-

gessé. tekintettel volna arra. hogy a j két szociális és gazdasági érdekekből 
kárpitosmesterek, kik az őszi idényben , egyaránt soronkivüli sürgősséggel tel- 
több megrendeléshez szoktak jutni. 1 jesiteni szíveskedjék, hogy a félkész 
csak úgy és csak akkor tudják rende- : állapotban, párnázottén készen lévő 
löíket pontos szállítással kielégíteni, ha j ülőbútorok elkészíthetők és rendelőik- 
a megrendelt cikkekre a behozatali | nek szállíthatók legyenek, 
engedélyt kellő időben megkapják. j  Ez a kívánság arra irányul, hogy a 

A kárpitosmesterek ezúton is kérő j  kötött gazdálkodás mellett a feldolgozó 
szóval fordulnak a kereskedelemügyi iparosság külföldi anyagszükségletét fo- 
miniszterhez. hogy a megállapított j  kozottan biztosítsák.

N incs szü k ség  a  lego lcsóbb  
ajánlati rendszer v isszah o zásá ra
Egy ország vállalkozó világá- I formszabályzat hatályon kívül 

nak elismerése kísérte a keres- I helyezését kérje akkor, amidőn

hsz fűi emzetgazdasági érdekek-
nek. hogy valutáris érdekek
mily sz- • k követését teszik szűk-
ségess -z- kizárólag oly mennyi-
ségü k kkek behozatalára kér-
nek er mint amily mennyiségű
cikkek delést kaptak. A  hely-
zet az. K a kárpitosmesterek.
kik mc-: igényeit kellő időben
kielég tudják, önhibájukon
kívül h. helyzetbe kerülnek, el-
vesztik i bizalmát.

Ily es amikor a feldolgozó
kárpitos erek megrendeléseik
lebony<. kérnek behozatali
engedély :be kellene venni.
hogy ily • a hazai ipar nem
gyúrt és importtal foglalkozó
kereskec i nem tartják, mert
itt esetenk -kkekről van szó.
melyeket -» elők egyéni izlé-
süknek mc \ alasztanak ki a
külföldi mintakollekcióiból.
Helyes vo
mindaddig behozatalt korlá-

kedelmi minisztert, amikor meg
ái Kotta az uj Közszállitási Sza
bályzatot, amely reformgondo- 1 
latokkal van telítve és elvetette. I 
legalább az esetek legnagyobb | 
részére nézve és elvileg a lég- ! 
olcsóbb ajánlati rendszert.

A  valószerüleg alapján való j 
odaítélés a gyakorlatban azon
ban nagyon lassan halad csak 
előre, mert az egyes kiíró, oda
ítélő stb. hatóságok félnek a j 
felelősségtől. Mindenki reszket 
és senkisem akar intézkedni. 
Márpedig reformokat nem lehet 
végrehajtani másként, csak úgy. 
ha az ember biztos kézzel in
tézkedik. Ugyanez a helyzet a 
valószerüség elve gyakorlati ér- 
vényrejut tatásánál.

A  székesfővárosnál Lamotte ' 
Károly alpolgármester elnökleté- 
vei ügyosztályközi bizottság 
alakult, melynek feladata az. 
hogy a tízezer pengőnél na
gyobb összegű szállításoknál 
és a húszezer pengőnél nagyobb 
összegű munkálatoknál az oda
ítélési javaslatot elkészítse. Vá
rosházi körökből úgy hírlik, 
hoay az adminisztráció szive en 
venné, ha ismét visszatérhetne 
a régi, a legolcsóbb ajánlati 
rendszerre.

Nem ismerjük ugyan, hogy a 
városháza felelős tényezői mi
ként gondolkoznak erről a kér
désről, mert mi a magunk ré
széről nem akarjuk elhinni, 
hogy az évtizedes küzdelemmel 
kiverekedett uj Közszállitási 
Szabályrendelet egyik sarkala
tos tételét egy ilyen jelentős 
nagy közület, mint Budapest 
vezetősége, akarná felborítani, 
csak éppen utalunk arra. hogy 
egyelőre az uj Közszállitási 
Szabályrendelet érvényben van 
s ahhoz, hogy ne legyen ér
vényben, törvényes intézkedés
re van szükség.

Tehát a helyzet egyelőre az, 
hogy az uj Közszállitási Sza
bályzat kötelező betartásáról 
kell a főváros vezetőségének is 
gondoskodnia s nagyon nehéz 
lenne számára az, hogy a ré

sz uj szabályzat pontjait a gya
korlatban maga nem vitte ke
resztül.

Mert az a tény, hogy egy
két közszállitás odaítélésének 
tárgyalásakor kisült, hogy az 
ügyekben. érdekelt vállalkozók, 
akiknek a legolcsóbb ajánlati 
rendszer az igazi eleme, most 
úgy tudtak a dolgoknak fordu
latot adni, hogy a látszat szerint 
a valószerüségi elv nem bizo
nyul keresztülvihetőnek, még 
egyáltalában nem bizonyíték 
amellett, hogy ezt az egyetlen 
helyes, a köz- és magánérdek
nek egyaránt megfelelő elvet 
ne lehetne keresztülvinni-

M i tehát igenis ragaszkodunk 
ahhozt hogy a közszállitás ok 
terén a valószerüségi elvet ér
vényesítsék• Ez a mi személyes 
küzdelmünk, a mi személyes 
harcunk és egy évtized mun
kásságának kellett elmúlnia, 
amig ezt az elvet törvényes jog
szabály keretébe tudtuk foglal
tatni. Azért, mert vannak az ad
minisztrációnak olyan egyénei, 
akik a hivatali felelősségtől fél
nek, mi magunk nem fogunk 
megrettenni soha. Azok a ma
gyarok, akik az uj időktől s

I azoknak felelősségétől rettegnek,
! vonuljanak félre s adják helyü

ket másoknak, akik nem fog
nak félni.

De különben is, vegyék tudo
másul, hogy aki a legolcsóbb 
ajánlati rendszert kívánja vissza, 
az egyúttal visszakivánja azt a 
régi világot, mely nem egy köz- 
ületnél nehézzé, sőt elviselhetet
lenné tette a közszállitási meg
bízások levegőjét■ Mi itt a be
csületes munka, a tisztességes 
számítás rendes légkörét kíván
juk és nem a mindenféle pana
malehetőségeket biztositó leg
olcsóbb ajánlati rendszert- mely 
a közületeknek egyenes kiuzso- 
rázását tette lehetővé. Most te
hát folytassák kisded kísérletei
ket a háttérben azok, akik ilyen 
körülmények között merik azt 
mondani, hogy nekik nem kell 
a reform-

Fokozódik  
a svájci női ruha
gyárak  v á lsága
Svájci női ruhakészítő ipari körök

ből származó értesülés szerint a női 
ruhaiparban az utolsó hónapokban a 
helyzet annyira kiélesedett, hogy a bel
földi gyárak túlnyomó része rendelés 

munka nélkül áll. Az üzemeket 
kénytelenek voltak ennek következté
ben leállítani, vagy legalábbis igen 
nagy mértékben korlátozni a gyártást, 
aminek következtében sokszáz első
rangú munkásnő maradt kenyér nél
kül, amellett pedig az otthon dolgozó
kat sem tudják egyelőre foglalkoztatni. 
A nehéz helyzet előidézőjének a gaz
dasági válság fokozódását tartják. A  
női ipar a válság enyhítésére szigorú 
védőintézkedések elrendelését kéri a 
külföldi áruk bevitelével szemben. A  
szövetségi kormányhoz intézett bead
ványban rámutatnak arra, hogy a bel
földi ipar teljesen el tudná látni a 
szükségletet, de ennek ellenére még 
mindig igen nagy mennyiségben érke
zik a külföldi áru. Ugyanakkor a kivi
teli lehetőségek a külföldi tiltó rendel
kezések következtében majdnem telje
sen megszűntek. A  ruhakészítő ipar 
valóban Svájc amaz iparágazatéhoz 
tartozik, amely legjobban megérezte a 
válságot, mert ez év első kilenc hónap
jában a kivitel értéke több, mint 500 
ezer frankkal csökkent a múlt év ha
sonló időszakával szemben, ami külö_ 
nősen a férfikonfekciót sújtotta. A  női 
ruha bevitele kontingentálva van, vagy 
pedig csak vámfelár mellett lehetséges. 
A női ruhaipar válsága valószínűleg 
hamarosan súlyosan kihat majd a se
lyem- és gyapjuiparra is, amelynek 
legnagyobb fogyasztója. (Mek.)

Rendelet fogja szabályozni a likőr 
gyártást

szedelmes áruj

ymHKERESHI?
Tv'.J.i.'V'? " 2 1 «■ Barabás ■r a P P ista . H
B«l«tonvidéki és

csemegevajat.

Hír szerint a földmivelésüg;i minisz
térium rendelet tervezetet készít, amely 
likőrgyártást, valamint a forgalomba- 
hozatalt akarja szabályozni. A  rende
let kiadását a márkás árut piacra hozo 
vállalatok a maguk részéről sürgetik, 
mert a gazdasági viszonyok romlása 
következtében a likőríogyasztás meg
lehetősen visszaesett s a piacon a 
pince likőrgyárak selejtes, nagy reklám
mal ulnak bocsátott, olykor az egesz-

ségre egyenesen ve 
öntötte el.

A  rendelet szabályozni fogja, hogy 
a likőrgyártáshoz milyen anyagokat 
lehel használni, de bele fog szólni a 
gyártási módok alkalmazásába is A  
kereskedelmei az ügynél az érdekli, 
hogy a likörpiacon biztonság es rend 
uralkodjék s hogy a forgalombahozo- 
lalt a rendelet ne kösse meg meg 

jobban.

A  kereskedő  é s  iparos  
nyugdíj ügyét a  kam arai 
járu lék  fe lem eléséve l akar

ják  biztosítani
Az OKISz kezdeményezésére 

érdekképviseletközi megbeszélés 
volt e héten, melyen resztvettek 
a Baross Szövetség, az OMKE, 
a FÖVKE, a KÉKOSz, az IPOK 
és más szervezetek.

Az iparos és kereskedő agg
kori nyugellátás kérdése volt 
szőnyegen és a megbeszélések 
során kialakult az a terv, hogy 
a kérdést csakis törvényi kény
szer alapján lehetne megoldani 
s ennek útja az lenne, hogy a 
kamarai járulékot megfelelően 
pótlékolják, hogy ebből a nyug; 
ellátási pénztárba a megfelelő 
dijakat be lehessen fizetni.

A vita során a Baross Szövet- 
séo- képviseletében Végh J. Gusz
táv titkár utalt arra, hogy a meg
oldást úgy a kereskedők mmt 
pedig a z  iparosok egyformán 
várják s ennek érdekeben küzd 
a Baross Szövetség is. A kérdés 
csak az, hogy a mai idők alkal
masak-e arra. hogy a társadalmi 
biztosítás terheit kiszélesítsük. 
Az értekezleten egyes szerveze
tek a megoldás tekintetében e - 
sőbbségi jogokat hangoztattak, 
mire vonatkozólag Végh J. Gusz
táv Szövetségünk azon álláspont
ját szögezte le, hogy soha es 
semmiféle körülmények között 
ezt a kérdést személyi vagy 
szervezeti szempontból nem sza
bad elbírálni.

Az álláspont egyöntetű volt 
abban, hogy a szervezetek a 
kormánytól megfelelő törvényja
vaslat benyújtását kérik.
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H IR D E T M É N Y E K K ö zszállitáso k.
Ke 42296/2 1935. A  budapesti kir.

• >rvényszék közhirré teszi, hogy Szabó 
dór budapesti (VI.. Pauley Éde-utca 
iS.) be nem jegy zett cipő és szövet-
• ereskedőre nézve a csődönkivüli keny-
•.eregyezségi eljárást megindította. Ve-

uoníelügyelő dr. Ehrenfeld Jenő buda
pesti (V„ Visegradi-utca 1 2 ) ügyvéd, 
i írósági jogi megbízott dr. Komlós 
hároly bpesli (VI.. Lipót-körut 5.) ügy
véd. A  hitelezőknek követeléseiket 1935 
évi nov. hó 25. napjáig írásban be kell 
jelenteniök 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 nov. 
hó 2. napja. Az egyezségi eljárás 
megindításának joghatálya 1935. évi 
november hó 4. napján áll be.

Budapest, 1935. november 4-én.

Dr. Kunst Győző s. k. kir. tv. bíró-

Ke 42180,1935. A  budapesti kir. 
törvényszék közhirré teszi. hogy 
Kovács Pál hentes és mészáros buda
pesti (XI.. Ábel Jenő-u. 33.) bejegyzett 
cegre és annak tulajdonosára Kovács 
Pál hentes és mészáros iparos buda
pesti (Xi.. Ábel Jenö-uíca 33.) lakosra 
néz^e a csődönkivüii kényszeregyzségi 
eljárást megindította. Vagyonfelügyelő 
dr. Fenyvesi Richárd budapesti (V.. 
látra-utca 4.) ügyvéd. Bírósági jogi 
megbízott dr. Julsoviczky Béla buda
pesti (IX.. Közraktár-utca 30. szám) 
ügyvéd. A  hitelezőknek követeléseiket 
1935. évi november hó 19. napjáig 
írásban be kell jelenteniök az Orszá
gos Hitelvédő Egylet központjánál (V.. 
Alkotmany-utca 8 .) és felhívja a kir. 

j  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 30. napja. Az  

í egyezségi eljárás megindításának jog- 
: hatálya 1935. évi október 30-án áll be.

Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető | Határnap npi/.n

nov.
Ker.yer, péksülemony MAB1. Budapest „ 12 42
(Helyesbített szöveg) 43

Péksütemény - MAB1. Budapest _ 12 42
(Helvesbitett szöveg) 43

Kutfurrás ... ... Iparügyi minisztérium. Budapest .. 12 42
Építkezés ........... . —  — Iparügyi minisztérium. Budapest „ 12 42
H ú s .............. ........ Kir. ügyészség. Budapest - 12 43
Élelmicikkel. ... --- ........ Alispán. Nviregyháza -  12 43
Ruha .........- .............. Máv. igazgatóság. Budapest _ 12 43
Élelmicikkek . . ... --- Helyőrs. Közétk. Biz. Berettyóujf. „ 12 44
Eielmicikkek - . ... Polyármester. Veszprém _ 12 44
Hús. zsir szállitása ... --- MÁBI. Budapest „ 13 42
(Helyesbített szöveg) 43

Tojás, baromfi .............. MABI. Budapest . 14 42
(Helyesbített szöveg) 43

Tej és tejtermékek --- --- MABI. Budapest „ 14 42
(Helyesbített szöveg) 43

Eielmicikkek 3 111. határőroszt. gazd. h. Zala - 14 42
Helyörs. közeik, biz.. Győr „ 14 43

Ágynemű mosás ........ 4. sz. éleim. ráki. kéz. biz. Pécs .. 14 4
Vegyes közszüks. cikkek Polgáimcster. Veszprém 14 44
Hús- és tej - - - 5 III. zlj. közétk. biz. Kőszeg „ 14 44
Élelmicikkek .............. --- Helyőrségi közeik biz. Kecském - 14 44

U i i y v e k ,  S zín h á zje g y e k
I Pfeifer F«rdinánd (Zeidler Testvérek)

M K H li k**rvk*TMk«4ésbea
i IV.. Koaauth Lajos-u. 5.
I *A o. )____

1 Er*»ek-. kiXk ' M̂tarieebeii
v : ok a. DM gDRíáK

Budaörsi. Vili.. Kisf«iudy-u 3P í

Ü

IvépkoreSek
. - iO r i - B á A N M  F E R E N C - n é i

SUiDAFEST,
• V  K>írotv-krt 23 fV Grrlócr* a 5

Magyarország a-a  yi.. s
mestere, több aranye rem 

tulajdonosa

Szlezák László
harangercöntőde. harangiéi 
szerelés és haran&htbffyar

BUDAPEST. VI. FRANGEPAN-U. 77 
és PETNEHÁZY-U. 78 eKyesitet(

telken.
Gyár bejárata: VI. PETNEHÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91—3 — 53.

Naponta
F R I S S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

1 Bruniiülisr
V V i l i . ,  B a r o s s - u t c a  61. Tel. J4-1-78. 
<  M űvészi elsőrangú fényképek, levelezó- 
{  lapok, aquarell. olajlestmények.
2 J u tá n yo s  á ra k .
>  Baross tagok és azok családtagjainak
| _____ 1O0/s k e d v e z m é n y .

MELLINGER-féle „CSSÍH8" pörköli kávé a legjobb.

B a b ,  b o rsó , l e n c s e ,  m á k

l e g o l c s ó b b  á rban  
Radó Pá l V il i . ,  R ökk  S z l!á ~ d  u c c a  2?. Te?éven :  3 4 -0 -5 8

IjVFSÉRTÉKESITfl Kft.
B U D A P E S T ,  I V . ,  

V Á M H Á Z - K Ö R U T  2 .

TELEFON : 83-9-14, 15. 16.

Kossücí! János Üveggyára, Ajka, 
Salgótarjáni Üveggyár r.-t., Salgótarján, 
lokodi Üveggyár r.-t., Tokod,

üvegtermékeinek kizárólagos eladá
sa. mely gyárak felölelik a modern 
üveggyártás összes termékeit, úgy
mint: minden néven nevezendő
öblös, préselt, csiszolt, háztartási, 
vendéglői, világítási cikkeket, ser- 
vizeket, díszműárukat a legegysze
rűbbtől a legdíszesebb kivitelig, 
mindenfajta tejes, boros, likőrös, > 
szikvizes, gyógyszeres, kozmetikai, j 
vegyészeti, egészségügyi, konzerves. 

stb. palackokat.

Hirdessen a Bar&ss-Szbveíséö rfayjáha# j

R E T T E R  ^ - é í í e r e m
X I . ,  H o r th y  M ik ló s -u t  4 8 .

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

Pénteken szeged i h a lász lé  
D reher sörök . 

Balatoni fajborok.
Mérsékelt árak.

G A R A Y  G É Z A
kertészete  

A  B  O N Y.
S z á l l í t :  g y ü m ö lc s fá k a t ,  
díszfákat, a legszebb fajta 
rózsá k a t, d is z b o k ro k a t , a 
legkülönbözőbb d ís z n ö v é 

n yek et  j u t á n y o s  á r o n .

Kérjen  á r je g y z é k e t !
------

ttS ID O L “
G o tz l  Llpót 8 illői v o g y tto r m é — 

k o k  g y á r a  r . t .
Budapest, VII., Cserei-utca 14. ax. 
Telefon 9 6 - 6 - 8 S  is  9 4 Í . 2 7 .

_ L __________________________
’rtw Herceg

Esterházy husárugyár
Ajánlja : Kapuvár, Sopron vm.
vitünő minőségű sonkáit, finom  
e lv á g o t ta it .  húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételizesitőit.

A  d ó ü g y e k b e n
n e  .va ját f ő j e  s z e r in t  
j á r jn n  cl. K e r e s s e  fe l  
n cl ó  ü i.T.v i u i  m  u ta  tó  

i r o d á n k a t .
í __________

L e g s z e b b  M ikulás,
karácsony i, továbbá 
tea, kávé , paprika

Cellophan zacskók 

piros Cellophan ivek 
H A JD Ú  é s  B O K O R

Budapest,
VII., A lsó erdősor 8 . sz.

Telefon : 38— 0— 88.

Felelős szerkesztő: Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos : Bar oss-Sző vétség Ke

reskedő, Iparos és Rokonszakmák 
Országos Egyesülete.

Felelős k iadó: dr. Domokos Lá/uM

Nyomatott: Pauiovits Imre köny’vnyomuMiaoan Budapest. V1L. Nyár-u;ca 6 Tclef.n 37—3— 13
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