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H eller F a rk a s  professzor
a z  érdekképviseletek gazdasági 
és nem zeti feladatáról

A B. Sz. Idegenforgalmi és 
Fürdőügyi Főcsoportjának elő
adássorozata keretében szer
dán este szépszámú és előkelő 
szövetségi közönség jelenlété
ben — melynek soraiban ott 
láthattuk Tormay Géza dr. ál
lamtitkárral az élén a magyar 
hivatalos életnek az idegenfor
galommal foglalkozó férfiait — 
két igen érdekes előadás hang
zott el. A z egyik dr. Heller 
Farkas tanáré volt. aki a köz- 
gazdasági tudásnak a gyakor
lati ember számára való fontos
ságáról szólt, a másik pedig dr. 
Várhidy Lajosé, aki ez alka
lommal is az idegenforgalom 
továbbfejlesztése érdekében a 
gyakorlati indítványoknak egész 
sorát hozta a Szövetség elé.
Az illusztris előadókat Ilovszky 

János országos elnök üdvözölte. 
Az első előadó dr. Heller Far
kas voit, akinek gyönyörű gon
dolatmenetéből a következőket 
adjuk vissza :

Nem lesz haszontalan dolog 
— kezdte Heller professzor — 
elmélkedni arról, hogy a közgaz
dasági tudás hiánya milyen ba
joka! okoz és mennyire van 
éppen a mi korunknak szüksé
ge arra, hogy mindjobban mé
lyítse tudását.

Szembeállítja a tudós és a 
gyakorlati ember gondolkodását. 
A tudós az általános, a dolgok 
törvényszerű lefolyását kutatja 
s éppen ezért kénytelen sokszor 
messze eltávolodni, mert nem a 
mindennapit, a folytonos válto
zásokat keresi, hanem magának 
az életnek nagy törvényeit, me
lyekhez csak úgy juthat el, ha 
a speciális, az egyéni vonások
tól eltekintve az összes nagy
vonalút keresi.

Ezzel szemben a gyakorlati 
ember gondolkozása az egyes 
esetekre, a sajátszerűségekre 
van beállítva, mert hiszen nap

nap után az élettel, annak egész 
bonyolultságával saját egyéni 
eseteivel kerül szembe s igy 
természetes, hogy gondolkozá
sát is ez foglalja le. Ez az oka 
annak, amit olyan sajátosnak 
tartok, hogy a tudomány és az 
élet olykor messze eltávolodik 
egymástól s hogy a gyakorlati 
pályán működőknek sokszor a 
tudomány olyan valaminek tű
nik fel, ami csak önmagáért 

| szép. Erősiti ezt a nézetet még 
az, hogy a tudománynak meg- 

| van a maga nyelvezete, sok
szor elvonatkoztatott fogalmai, 
melyeknek elsajátítása fárasztó 
s műszavak sokszor többet za
varnak, mint amennyi erőt vesz
nek igénybe a dolgok világosabb 
megértéséhez.

A látszat szerint a tudón ány 
és a való élet, mint tűz és viz 
állanak egymással szemben, 
pedig a valóságban ez nincsen 
igy. mert a tudománynak fel- 
« data megának az életnek a 
kutatása és a tudomány legna
gyobb része rém tisztán a tu
dásszomjnak kielégítését céloz
za, hanem a gyakorlati életnek 
is segítségére kíván lenni.

Áll ez különösen a közgazda
ságtanra. mely magából az élet
ből és az élet szükségleteiből 
fejlődött ki. A közgazdaságtan 
egész keletkezése arra vezethe
tő vissza, hogy a közgazdasági 
élet bonyolultabbá kezdett válni, 
különböző szálak szövődtek az 
emberek között gazdasági té
ren. amikor lassanként kifejlőd
tek azok az intézmények, mint 
a vámrendszerek, a valuta
rendszerek s egyéb oly intéz
mények. melyek széles körre 
hatnak ki.

A  közgazdasági tudomány 
feladata azoknak az összefi g- 
géseknek megértetése és meg
magyarázása, melyek abból 
származtak, hogy a gazdasági

élet lassanként a munkameg
osztás alapjára helyezkedett, 
amikor mindegyik hivatáskor 
specializódott és a kölcsönhatás 
az, ami tulajdonképen ezt a 
specializálódást lehetővé teszi, 
s ezáltal éppen a kölcsönhatás
ban magában van a közgazda
ság működése.

Mi köze van ehhez a gyakor
lati embernek? Az ember az 
állam mai szerkezeténél fogva 
nemcsak hivatást követő keres
kedő, iparos, hivatalnok stb., 
hanem egyúttal po'gár is. Ez 
magában véve szükségessé te
szi, hogy az ember bizonyos 
dolgokkal tisztába jöjjön.

Nem közömbös az, hogy a 
közgazdasági életnek tényezői, 
melyek egyúttal az üzleti élet
nek tényezői is, milyen bizton
sággal szólnak bele a közügyek 
intézésébe. Ki volnának legelső
sorban hivatva arra, hogy meg
felelő határozottsággal szóljanak 
a közügyekbe, ha nem azok, 
akik a legközvetlenebbül van
nak érintve a gazdasági kérdé
sek által ?

A gazdasági élet bonyolul
tabbá válása kifejlesztett más 
valamit, amiben még nagyobb 
szerephez jut a gazdasági élet 
tényezőinek köre s ezek az ér
dekképviseletek, melyeknek fel
adata ép az, hogy az ilyen gaz
dasági kérdésekben bizonyos 
fokig a közvéleményt kialakít
sák. Addig, mig a gazdasági 
életről annak meghallgatása nél
kül határoztak, addig mindenki 
megmaradhatott saját szakmá
jának embere. Ma már az ér- 
dekképvi- eleteknek fontos hiva
tása van az állami életben is, 
mert az állam meghallgatja az 
érdekképviseleteket a fontosabb 
kérdésekben és azokhoz a kér
désekhez való hozzászólások
hoz, melyek igy felmerülnek, 
mégsem elég, ha az ember csak

úgy találomra, az életnek egy- 
távolabbi szemléletével vagy 
pedig valami szólamok után 
indulva próbál állást foglalni, 
mert az érdekképviseleteknek 
nem egészen az a feladatuk, 
ami a céheknek volt, melyek 
szakmák voltak, tisztán szakmai 
szempontokat képviseletek. Az 
érdekképviseleteknek ma az or
szág szempontjából fontos hi
vatásuk van és ezeknek az ér
dekképviseleteknek nem is lehet 
ott megállaniok, hogy ők tisz
tán egy szükebb szakmai szem
pontból fogják fel a dolgokat, 
hanem szélesebbkörü alapon 
kell véleményüket nyilvánítani, 
hiszen országos viszonylatban 
hallgatják meg őket. Súlyúk pe
dig csak úgy lehet, ha kellően 
megalapozott közgazdasági tu
dással történnekállásfoglalásaik.
Nyilvánvaló, hogy mindinkább 

szükség van arra, hogy az ál
lásfoglalásoknak nemcsak a 
szakma szempontjából, hanem 
általános szempontból megindo
koltak legyenek.

A  közgazdasági organikus 
összefüggéseinek megértése nél
kül nem lehetséges az a szín
vonal, melyet a mai kor megkí
ván- Erre azért van szükség, 
hogy a gazdasági állásfoglalá
sok, melyeket éppen azok tesz
nek meg, akik a gazdasági tör
ténéseket a saját bőrükön a leg
közvetlenebbül érzik, kellő suly- 
lyal bírjanak. Az érdekképvise
leteknek közgazdasági végezet
tel nyomatékot kell adniok ál
lásfoglalásaiknak.

Természetes, hogy maga az 
érdekképviseleti szempont még 
egyedül nem dönti el a kérdé
seket. Itt a problémák minősége 
is súlyosan belejátszik. Az ipar 
nyersanyagellátásának kérdése 
például teljesen át van szőve a 
legmélyebb vonatkozású deviza- 
politikai kérdésekkel. De bár-

A Baross Szövetség közgyűlési rendezőbizottságának ülése
A  Baross Szövetség rendes évi k ö z g y ű l é s é n e k  előkészitő munkálatai máris serényen folynak.
A  közgyűlést a k ö v e t k e z ő  hónapban fogjuk megtartani. A  közgyűlést előkészitő rendezőbizottság

1936 január hó 15-én, szerdán este 6 órakor székházunkban ülést tart,
melyre az elnökség a rendezőbizottság összes tagjait tisztelettel m e g h í v j a  azzal, hogy amennyiben 
a rendezőség bármely tagja megjelenésében akadályozva lenne, azt kellő időben feltétlenül szíves
kedjék a titkári hivatalnak bejelenteni. Az ELNÖKSÉG.



2 BAROSS SZÖVETSÉG 2. szám

miiyen más kérdés összefüggései 
is messze nyúlnak, itt van például 
az ipar organizációjának ügye 
vagy akár csak az oly annyira 
egyszerűnek látszó és valójában 
hihetetlenül nehéz kartel-kérdés.

Az érdekképviseleteknek első 
érdeke az, hogy mindenkor ész
szerű gazdaságpolitika érvénye
süljön. Ha a gazdasági kérdések 
intézésében mindig az észszerü- 
ség, vagyis a gazdasági törvények 
egyszerű szemelőtt tartása követ
kezett volna be, a mai problé
máknak nagy tömegét egyáltalá
ban nem ismernők s ezzel együtt 
a bajok jó nagy részét. Elegendő 
e tekintetben utalni a reparációk 
kérdésére, melyeknek a békeszer
ződésekben történt egyoldalú és 
az érdekképviseletek (a világ gaz
dasági szervezeteinek) abban az 
időben való vétkes hallgatása az 
oka annak, hogy a reparációk 
nyomán annyira súlyos valutái is 
komplikációk keletkeztek melyek
nek folyományait még ma is érez
zük De épen igy : a közgazda 
sági tudás hiányát, vagy a köz- 
gazdasági igazságok durva mel
lőzését kell látnunk abban a tény
ben, hogy a háborút vesztett or
szágoknak juttatott hitelek felté
teleit oly kedvezőtlenül magasan 
állapították meg a külföldi hite
lezők, holott egyszerű elgondolás 
mellett is világos volt, hogy eze
ket a feltételeket betartani nem 
lehet s ennek megkísérlése csak 
még fokozni fogja a bajokat

De segit-e a közgazdaságtan, 
amikor ma minden oldalról azt 
hangoztatják, hogy maga a köz- 
gazdasági tudomány is vá'ságban 
van hiszen saját maga is uj pro
blémákkal küzd ? Nem a közgaz
dasági tudomány válsága ez. hi
szen ezeket a problémákat nem 
a tudomány vetette elénk, hanem 
ezeket mi magunk hoztuk. Nem 
lehet például vitatni azt. hogy az 
aranyvaluta-rendszer a beigazol 
tan legjobb. Azért, mert ma világ
szerte mesterségesen megvonták 
a lehetőségeket, hogy a jól bevált 
és automatikusan működő arany- 
valutarendszer működhessen, mert 
lehetetlenné tették, hogy az embe
rek szabad levegőhöz jussanak, 
ebből nem következik, hogy az 
aranyvaluta rendszer rossz, vagy

Az est második előadója dr. 
Várhidy Lajos előadásában rámu
tatott arra, hogy egyes külföldi 
városok mily sokat köszönhetnek 
idegenforgalmi szempontból an
nak, hogy bizonyos nemzetközi 
intézményeknek székhelyei.

Felsorolt néhány olyan intéz
ményt, amely Budapesten volna 
megvalósítható Pl. Nemzetközi 
Duna Intézet; 2. Európai Homo
lógjai Központ; 3. Európai Állat
egészségügyi Központ; 4. Közép, 
európai Képrajzi Intézet; 5. Eu
rópai Balneológiái Központ stb. 
Ilyen nemzetközi intézet székhelye 
a következő előnyökkel járna : Le
velezés az egész világgal, mely 
teljesen uj körökbe viszi a szék
helyül szolgáló város és ország 
jó hírét; a mindenhová elkerülő 
sokféle kiadvány, kongresszusok 
tanulmányutak, kiállítások uj érint 
kezési felületeket teremtenek, ba
rátokat, vendégeket szereznek és 
minderről a világsajtóban szaka
datlanul megjelenő hirek és köz
lemények a legkitűnőbb, s amel
lett díjtalan propagandát jelente
nének.

például az sem következik, hogy 
a manipulált papirvaluta rendszer 
jó. mert ehhez ismét az kell, hogy 
bizonyos erők. mégpedig jelen
tős gazdasági áldozatokat megkö
vetelő erők közreműködhessenek, 
hogy a manipulált valuta fenntart
ható legyen. Ezért van annyifelé 
az a sok devizakorlátozás.

A közgazdaságtannak gyakor
lati értékét maga az üzleti világ 
ismerte fel. amikor saját kezde
ményezéséből felállította a piac
kutató intézményeket s ezen a 
téren éppen Amerika üzletembe 
rei járnak elő nagyszerű példá
val. De az eredmény igazolja is 
őket, amennyiben a kimunkált 
gazdaságstatisztikai anyag, külö
nösen a termelési költségek ré
tegződése, ennek a keresetre és 
az áralakulásra való visszahatása 
terén olyan nagyszerű útmutatá
sokat szolgáltatnak, amilyenekkel 
azelőtt a gazdasági élet nem ren
delkezett.

A gazdasági élet bonyolult szer
kezete, ahogy ma előttünk áll, 
végeredményben az egy közgaz
daságon belül élő embereket 
feltétlenül sorsközösségbe tömö
ríti. A háború - előtt bizonyos 
körök feladatuknak tartották, 
hogy a közgazdasági életen belül 
ellentéteket támasszanak. Az a 
nemzet, melynek gazdasági élete 
nem fogja megérteni a sorskö
zösség jelentőségét, az a nemzet 
nem fogja megállni tudni a he
lyét. Minden nemzetnek elég el
lensége van amugyis s még ellen
tétek befelé is vannak. Azt a sors
közösséget, melyet a közgazda- 
sági élet tár elénk, meg kell ér
teni s az ellentéteket kell kerülni, 
mert itt a legkomolyabb dologról, 
a megélhetésről van szó. Az el
lentéteket leszerelni csak akkor 
tudjuk, ha tekintetbe vesszük, 
hogy mi a másiknak kára nem 
okvetlenül az én hasznom, illetve 
a másiknak kára az enyém is.

A kapitalisztikus gazdasági 
rendszer az egyéni felelősség 
elvéről szól s ennek alapján ezt 
mint legtökéletesebb rendszert 
kell látnunk.

Gyökeres javulás csak akkor 
következik be, ha az embereket 
mélyebb közgazdasági tudás és 
mélyebb erkölcs fogja áthatni.

A népek mai versenyében az 
idegenforgalom terén nem lehet 
megelégedni annak utánzásával, 
amit mások megcsináltak. Eredeti 
dolgok kellenek!

Ilyen vállalkozásul jelölte meg 
előadó egy úgy belföldi, mint nem
zetközi, állandó jellegű utazási 
sorsjáték megszervezését, mely ed
dig igénybe nem vett bel- és kül
földi anyagi források megnyitásá
val jelentős uj tőkéket tudna rend
szeresen az összes érdekelteknek 
s ezzel a nemzetgazdaságnak jut
tatni.

Az utazási sorsjáték vállalat, 
amelynek két osztálya volna, egy 
belföldi és egy külföldi, az egyes 
államokban a sorsjegyárusitás kon
cesszióját megszerzi a kölcsönös
ség alapján.

Az utazási sorsjegyek kockázata 
egyetlen és kisösszegü befektetés, 
melyet a legcsekélyebb jövedelmű 
emberek is megszerezhetnek ma
guknak anélkül, hogy a szerencse- 
játék ódiumát vennék fel.

A sorsjegyek árusítására a me
netjegyirodák és fiókjaik volnának 
felhasználhatók s a propagandái

az idegenforgalomnál érdekelt köz
lekedési vállalatok, szállodák, für
dőhelyek a saját érdekükben in
gyen mozdítanák elő. A társas- 
utazások rendezése pedig sokkal 
könnyebben volna keresztülvihető 
olcsóbb tarifák volnának elérhe
tők, a racionálisabb kihasználás 
volna biztosítható a vasutak, szál 
lodák, fürdők stb. előzetes beszer
vezése lévén.

Az elszámolások az egyes or
szágokkal clearing alapon történ 
nének, úgy hogy devizanehézsé
gek nem merülnének fel.

Az utazásokat a vállalatoknak 
a közönséggel érintkező megbí
zottai. a menetjegyirodák bonyo
lítják le

Amennyiben egy ilyen nemzet
közi sorsjáték kezdeményezése 
Magyarországból indulna ki. ez 
az ide utazó külföldiek számát 
lényegesen megnövelné; aki a nye 
remény révén külföldre utaznék, 
az állam deviza készletét nem 
venné igénybe; a nemzetközi sors- 
jegy-propaganda közvetve Magyar 
ország számára ingyenes és nagy 
kiterjedésű propagandái jelentene; 
Budapest, mint a sorsjáték szék
helye egy nemzetközi vállalat 
jelenlétéből folyó mindenféle ha 
szonhoz jutna : adók idegen ér
dekeltségek ide utazásai, nagy 
adminisztratív személyzet, ami sok 
szellemi munkásnak szép kenye
ret juttat.

Az államtól nemcsak nem kíván 
semmiféle támogatást, hanem el
lenkezőleg, az államnak adók stb. 
révén uj, tekintélyes és állandó 
jövedelmet biztosit. A bevétel az 
idegenforgalmi alapnak juttatva, 
azt erősiti és nagyobb teljesít
ményre képesíti.

Mindkét előadásért, melyeket a 
jelenvoltak tüntető meleg tapssal 
fogadtak, a Szövetség elnöke mon 
dott köszönetét.

A kirakat története 
— rádióelőadásban

Január 10-én este fél 8 órakor 
Budapest kettőn Őrei Géza dr. 
rádióelöadását hallgathatjuk. Az 
előadásnak erre az időre való té
tele közkívánatra történt, hogy 
minél több kereskedő hallhassa 
azt. Őrei Géza dr. szólni fog a 
kirakat története kapcsán a járda- 
és uccakövezésről. az üvegről és 
a kirakatüveg történetéről. Az 
egyik rádióujság, a Délibáb na
gyon melegen konferálja be az 
érdekes és hasznos előadást.

A  B. Sz. ügyésze 
a Községi Taka

rékpénztárban
Szövetségünk jogtanácsosát dr. 

Nemes Nagy Mihályt abból az 
alkalomból, hogy a Budapest 
Székesfővárosi Községi Takarék- 
pénztár ügyésze lett, minden ol
dalról meleg szerencsekivánatok- 
kal halmozzák el. A Községi Ta
karékpénztár az ügyész szemé
lyében rátermett jogászt akvirált 
magának. Tagjaink tájékoztatásá
ra megjegyezzük, hogy dr. Nemes 
Nagy Mihály a szövetségi jog- 
tanácsosi tisztet megtartja.

Nemzetközi intézetek és utazási sorsjá
ték idegenforgalmunk szolgálatában

I Téli i d é n y v é g i  
árusítások

A kereskedelmi és iparkamarák 
a maguk területén az idei téli 
idényvégi árusítások rendjét a kö
vetkezőképen állapították meg :

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara területén január 20.- 
tól 31-ig. A szegedi kamara kör
zetében ; január 20 tói február 
4.-ig A pécsi kamara területén 
január 13-tól január 23.-ig. A sop
roni kamara területén január 13- 
tól január 27. ig. A győri kamara 
területén Tata és Tóvárosban feb
ruár 12-től február 2(5.-ig. magá
ban Győr városában és a kamara 
többi területén január 13-tól január 
27.-ig A soproni kamara terüle
tén január 13—27 között.

Debrecenben január 28-tól feb
ruár 10.-ig és pedig magában 
Debrecen városában rőfös rövid
áru. férfi- és nő.divat, posztó, 
szücsáru. üveg- és porcellán szak
mában. A kamara egyéb terüle
tein ugyanakkor a cipészszakmá
ban is.

Az ipari miniszter
fontos körrendeleté a 

tanoncok iskolai látoga
tásának előmozdításáról

A z iparügyi miniszter a kö- 
zelnapokban körrendeletét bo
csátott ki az iparhatóságokhoz, 
mely rendelet intézkedései igen 
fontosak. A  tanoncok iskolalá
togatásának forszirozásáról van 
szó. A  miniszter körrendeletéből 
kitűnik az a szándék, hogy a 
tanoncok iskolalátogatásának 
előmozdításául a legalkalma
sabb eszköznek azt látná, ha a 
tanonciskolában eltöltött időre 
a mester a tanoncnak munka
bér-megtérítést adna.

Kitűnik ez az intenció abból, 
hogy a miniszter megállapítja, 
miszerint értesülése szerint egyes 
mesterek tanoncaiknak az isko
lában eltöltött időre nem fizet
nek bért. Ezt az eljárást a kör
rendelet méltánytalannak jelzi, 
annál is inkább, mert ez az el
járás alkalmas arra, hogy a ta- 
noncot az iskolától távoltartsa, 
vagy az iskolát a tanonc sze
mében antipatikussá tegye. Ezért 
a miniszter körrendeletében oda
utal, hogy az iparhatóságok és 
az ipartestületek a tanoncszerző- 
dések megkötése alkalmával 
hassanak oda, hogy a mestert 
meggyőzzék arról, miszerint a 
tanoncidőt is fizesse s ezt a 
körülményt, mint kötelezettséget 
a tanoncszerződésbe vegyék be.

Igen figyelemreméltó körren
delet ez és bizonyosan nagyon 
sok adat merült fel. hogy kör
rendeletben i l y e n  intézkedés 
napvilágot lát. A  mi oldalunkon, 
úgy halljuk, hogy a mesternek, 
már t. i. az, aki a szó valódi 
és nemes értelmében az, soha
sem jut eszébe a tanonc sovány 
járandóságát csökkenteni azért, 
mert a törvényes rendelkezé
seknek megfelelően ugyan a 
saját, de egyben a mester érde
kében az iskolába megy.

Könyvek, Szinházjeiyek
Pfeifer FerdinÁnd (Zöldkár Tniilfd)

nemzeti kftnyrke— kedéeb—
Budapest* IV.. Kossuth LaJos-u. S. 

(A  N em aa  K .w In A  „ l ő t t ü k .  ) -----
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fl Magyar Nemzeti Bank 
rendelkezései az aranyműves- 

ipar szempontjából
A  Magyar Nemzeti Bank legutóbb 

rendeletet bocsátott ki. mely a tört
arany forgalmát és az ezzel kapcsola
tos ellenőrzési teendőket újból szabá
lyozza. E rendelkezések az aranymű
vesipart, az ékszerkereskedelmet kö
zelről érintik. Aranyat a jövőben csak 
azok e szakiparigazolvánnyal rendel
kező igarosok vásárolhatnak, akik tört- 
arany vásárláséra engedélyt kaptak. Az 
uj szabályok szerint törtaranynak mi
nődül minden olyan törött aranytárgy, 
mely megjavítás utján egésszé nem 
alakítható, de törés előtt — megálla- 
pithatólag — ékszer vagy használati 
tárgy volt Törtaran>at telephelyükről 
csak olyan cégek szolgáltatnak ki. me
lyeknek ebbeli megbízotti minőségét a 
Magyar Nemzeti Bank elismerte. A  
jogosított megbízottak kötelesek arany
naplót vezetni, melyet minden hó vé
gén tartoznak lezárni s ezen naplón 
belül az összes kezeiken megforduló 
tételekről elszámolást kell adniok. Kül
földről aranyat vásárolni természetesen 
továbbra is csak a Magyar Nemzeti 
Bank ezirányu esetenkénti engedélyei 
alapján lehet.

M egegyezés
a ruházat szörm ézése  

ügyében
A  Budapesti Nőiszabó Ipar

testület, Férfiszabóipartestület és 
a Szücsipartestület megegyezést 
kötöttek egymással arra nézve, 
hogy tagjaik figyelmét nyoma
tékkai hívják fel arra, hogy a 
szakmák sajátságos munkakö
rüket kölcsönösen tartsák tisz
teletben s ehhez képest úgy a 
férfi, mint pedig a nőiszabómes- 
terek erkölcsi kötelezettséget 
vállaltak arra nézve, hogy tag
jaik a nálunk munkában levő 
ruházati anyagok szőrmézését 
csak arra való képesített szücs- 
mesternél helyesebben ipartestü
leti tagnál fogják végeztetni. El
lenszolgáltatásul viszont a szücs- 
iparosok arra nézve vállaltak 
ugyancsak erkölcsi kötelezett
séget. hogy a feldolgozásuk alá 
bocsátott bundák posztóanya
gával kapcsolatos munkákat 
csak szakképesített női-, illetve 
erfiszabónak fogják kiadni. Ez 
a törekvés az idők jele, — a 
háborúság helyett a teremtő 
munkás jövő érdekében meg
egyezni.

Kisipari és kiskereskedelmi 
kölcsönök törlesztése

Önmagával, kartársaival, valamint 
összes kisiparos és kiskereskedő tár
áéival szemben erkölcsi kötelessége 
minden kartársnak, aki a kamarai 
kisipari és kiskereskedői hitelakciót 
igénybevette. hogy a kölcsön visszafi
zetésére vállalt részlettörlesztéseket be
tartsa.

Mert csak ebben az esetben állhat 
az akció a kisiparos és kiskereskedői 
társadalom további szolgálatéra és 
és csak igy válik lehetővé, hogy a köl
csönt már egyszer igénybevett karlér- 
saink újabb kölcsönhöz juthassanak.

Nemcsak eikölcsi. hanem anyagi kö
telessége is minden kartársunknak a 
vállalt kötelezettségnek megfelelni, mert 
az akció ipari és kereskedelmi közér
dekből kénytelen a nemfizetők t ken 
peres utón eljárni, s igy akaratlanul is 
költséggel terhelni azokat, akiknek 
megsegítése a kisipari és kiskereskedői 
kölcsön célja.

ancké K n e i p p
i/OMüteU t i q i  b a eá tia i! 

A\u>Ha e e í a bacátsáyot 
és tte*n tűseiket eá soka !

A  B . S z . m é rn ö k i és é p í
té szi cso p o rtja

közszáliitási panaszok  
orvoslását sürgeti

A Baross Szövetség mérnöki 
és építési csoportja Köpesdy 
E'emér elnöklete alatt soroza
tosan foglalkozott azokkal a 
visszásságokkal, melyek az ál
lamnál s egyes intézményeinél, 
a törvényhatóságoknál s igy 
magánál a fővárosnál s egyes 
üzemeinél valamint intézményei
nél tapasztalhatók-

Igen gyakori panasz az, hogy 
a székesfőváros, bár a meg
rendelések kiadásakor kötele
zettséget nyilvánít arra, hogy a 
kereseti kimutatásokat nyolc 
napon belül kifizeti, ezeket a 
határidőket nem tartja be. Az 
előálló késedelem a vállalkozó
világot igen kényelmetlenül 
érinti és nem egy esetben sú
lyos kárt jelent számára. A Ba
ross Szövetség mérnöki és épí
tési csoportja megkereséssel 
fordult a Polgármesterhez, mely
ben a gyakorlat ismertetése 
kapcsán arra kéri, hogy utasítsa 
a főváros összes hivatalait és 
intézményeit, hogy ezeket a ha
táridőket, úgy mint a Közszál- 
litási Szabályrendelet e l ő í r j a,  
pontosan tartsák be.

De panasz tárgyává kellett 
tenni a polgármester előtt azt 
is, hogy a főváros egyes intéz
ményei be sem tartják a Köz- 
szállitási Szabályzatot. Az e te
kintetben fennálló nagyon sok 
esetre való tekintettel a Mér
nöki- és Építési-Csoport kérte a

polgármestert, hogy utasítsa még 
pedig a legsürgősebben a fő
város elektromos-, viz- és gáz
müvei, továbbá a gyógyfürdők 
és szállodák, a Községi Élel
miszerüzem és a Központi 
Anyagraktár igazgatóságát, hogy 
a hatáskörük alá tartozó szál
lításoknál és beszerzéseknél a 
Közszáliitási Szabályrendelet 
minden egyes pontját tartsák 
szem előtt, különösen az odaíté
lések, a versenytárgyalások ered
ményét hozzák nyilvánosságra.

Harmadik irányú panaszt is 
kényszerült tenni a Mérnöki és 
Építési Csoport, mégpedig ab
ból folyólag, hogy a főváros 
Elektromos Müvei újabban már 
az ajánlatok benyújtásakor is 
megkívánják az ajánlattevőtől 
annak igazolását, hogy nincs-e 
adóhátralékban. Az Elektromos 
Müvek ezen eljárása arra en
ged következtetni, hogy ott a 
Közszáliitási Szabályzattal s az 
erre vonatkozó rendeletekkel 
nincsenek tisztában, mert az ily 
igazolási csak akkor kell pre
zentálni, ha már a számla vagy 
a kereseti kimutatás folyósítá
sáról van szó. Az igazolásnak 
az ajánlattétellel egyidejűleg 
való bekérése az ajánlattevők
nek egészen felesleges megterhe
lését jelenti. A Mérnöki és Építési- 
Csoport felkérte az Elektromos 
Müvek Igazgatóságát, hogy ezt a 
gyakorlatot a jövőben mellőzze-

A  kereskedelmi miniszter 
é rd ek es  dön tése  élelmi

szerek közszállitásaira
A Baross Szövetség az illeté

kes érdekeltség felhívása alap
ján azzal a megkereséssel for
dult a kereskedelem és közle
kedésügyi miniszterhez, hogy 
figyelemmel az élelmiszerek 
áraiban tapasztalható erős ár
ingadozásokra, tegye lehetővé.

t

Minden kávéhoz mindig valódi 
:Franck : kávépótlékot adjon! 
-Jelentős jö v e d e lm e t  biztosít 

magának 1

hogy bizonyos közhivatalok és 
intézmények egy esztendőnél 
rövidebb időre szóló tartamra 
is beszerzéseket eszközölhes
senek.

E tárgyban a kereskedelem 
és közlekedésügyi miniszter 
58.543/1.— 1935. sz. határozatá
val közli, hogy a Közszáliitási 
Szabályrendelet 60. §. már eleve 
gondoskodott arról, hogy mind 
olyan cikkeknél, melyeknek 
nagybani (tőzsdei) ára erősen 
változik, a szerződés csak egy 
esztendőre szólhat.

„Ezen az élelmiszerekre néz
ve is alkalmazott rendelkezés 
a szerződés tartamának csupán 
maximumát állapítja m eg; e 
rendelkezés korlátain belül a 
szabályzat hatálya alá tartozó 
intézmények jogosítva vannak

az élelmiszerbeszerzést egy év
nél rövidebb időre is lekötni.

így rövidebb időre való le
kötés azonban kötelezően nem 
irható elő, mert ilyen előírás 
egyrészt a szóbanlevő intézmé
nyek adminisztrációját — sok
szor felesleges módon — meg
terhelné, másrészt pedig arra 
való tekintettel, hogy a szerző
désnek hosszabb időre való 
megkötésével olcsóbb beszerzési 
árak érhetők el, az említett in
tézményekre nézve hátrányos 
is volna. Egyébiránt tudomásom 
szerint a szabályzat hatálya alá 
eső intézményeknek egy nagy 
csoportja, amely élelmiszerek
nek a szabályzat alapján való 
beszerzésével foglalkozik, t. i. 
az 1927. évi XXI. t. o. 1928. 
XL. t. c. alapján működő bizto
sító intézetek (OTI—MABI) ezen 
beszerzéseiket nem fix egység
árak, hanem a budapesti köz- 
ponli vásárcsarnok által jegyzett 
napiárak alapulvétele mellett 
kötik le, amit a Közszáliitási 
Szabályzat ugyancsak lehetővé 
tesz és ami a Szövetség felter
jesztésében kifejezésre juttatott, 
intenciónknak megfelel.**

Küzdelem
az álszöveftkezetek 
ellen

Örömünkre szolgál megálla
pítani, hogy amit kerek egy esz
tendővel ezelőtt sürgettünk, most 
a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara akciója folytán álta
lánosul : az ipartestületek felhí
vást kaptakarra, hogy amennyi
ben tudomásuk van arról, hogy 
saját testületük tagjai nevének 
felhasználásával (sokszor vité
zek. frontharcosok, hadirokkan
tak) neveinek felhasználásával 
álszövetkezeteket alapítottak, 
azt rögtön hozzák a kamara tu
domására, hogy a megfelelő lé
péseket megtehesse. A kamará
nál az álszövetkezetek elleni 
panaszok oly mérvet öltöttek, 
hogy most már nem lehetett el
zárkózni a beavatkozás elől. 
Reméljük, hogy a tisztogatás 
munkájában az összes ipartes
tületek kivétel nélkül gyorsan és 
szivesen vesznek részt. Egy ne
mes eszmét, egy fenkölt moz
galmat kell megtisztítani az oda 
nem való férgektől s elemektől.

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

IV.. Vici-B. 1-3. (Törr tstrán-u. sarak.)
ĵ aro88-tagokriak̂ _5V>__engeclinény

Haidekker
csőbutor
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H am m erli J ózse f
a kereskedőtanonc k ép zés  

reform iáról
A  kereskedőtanoncok képzésének 

reformjára vonatkozólag H am m erli Jó
zsef pécsi patrícius kereskedő a követ
kező nyilatkozatot teszi lapunk utján:

A tanonckérdés a kereskede
lemben egyike a jövő generáció 
legfontosabb problémáinak. Ez
zel a kérdéssel a vaskereske
dők egyesülete már évek óta 
foglalkozik és arra a megállapi- 
tásra jöttünk, hogy 4 középosz
tály sikeres elvégzése feltétlenül 
megkivántassék. Cégemnél érett
ségit végzett ifjakat veszek fel, 
az eredmény összehasonlítha
tatlanul kedvezőbb.

A tanonciskolában a könyv
vitel tanítása szükséges, de né
zetem szerint nem kettős kön\ v- 
vitelt, mérlegkészítést kellene 
tanítani, hanem leltár, pénztár, 
strazzabeli könyvelést. Keres
kedelmi levelezést ajánlattételre, 
rendelések átírására és pénz
igazolásra lehetne szorítani.

Igen fontos lenne a felszaba
dult segédek részére esti tanfo
lyamok rendszeres fenntartása, 
ahol az áruismeretet, kettős 
vagy átirókönyvelést, level -zést. 
gépírást, vevőszerzést, reklámot, j 
kirakatrendezést stb. tanítaná
nak.

A pedagógus előadók mellett 
gyakorlati kereskedők előadása 
igen fontos és kívánatos lenne, 
azonban nézetem szerint ezt 
csak akkor lehet elérni, ha a 
generáció. amellyel már az 
előbb előadottak szerint foglal
koztak, oda kerülhet a kated
rára. Található szakemberek 
között mór most is előadó, azon
ban igy külön kellene a keres
kedelmet szakonként választani, 
mert a textil, rövidáru, füszer- 
és gyarmatáru, vaskereskedés 
igen eltérő szakmák, amelyek
nek előadásait csak külön-kü- 
lön előadó végezheti el.

A székházkölcsönök annuitását 
fizetni nem képes ipartestiile- 

tek megsegítése
Az ipartestületi székházak az 

ipari kultúrának gócpontjai, s a 
nemzeti gondolatnaksziklavárai.

Ez késztette a m. kir. kor
mányt arra, hogy a jobb idők
ben épített székhazak révén a 
gazdasági viszonyok következ
tében válságba jutott ipartestü
leteken segítsen. Az adósságok 
az Országos Lakásépítő Hitel- 
szövetkezet utján húsz év alatt 
annuitásokban törlesztendő köl
csönökké alakíttattak át s az 
eredetileg 9.6°/«-ot kitevő annui
tások a volt kereskedelemügyi, 
illetve iparügyj miniszter urak 
megértő jóindulatából 51/2 szá
zalékra csökkenttettek.

A ' ipartestületekbe tartozó 
iparosságnak folyton súlyosbodó 
helyzetét az ipartestületek ház- 
tartása is megérzi, s igy az

Órát, ékszert
G Á B O R -n á l

jól vásárolhat, házlebontás 
miatt.

Rákóczi-ut 12.
Árakat nem hirdetünk, 
kirakataink beszélnek.

Ipartestületek egyik-másika még 
a konvertált szék háztartozások 
valóban méltányos annuitását 
se tudja fizetni-

Az iparügyi miniszter ur szük
ségesnek látta az annuitásokat 
hosszabb idő óla nem fizető 
ipartestületek háztartását egy 
szakértő bevonásával az ipar

i d  Betűszedők és könyvnyom dászok  
: műhelye. Harminc tanonc részére van 

berendezve. Olyan modern gépekkel 
szerelték fel. am ilyenek nálunk a Frank- 

! linnál és az Athaenumnál láthatók.
Egyik-másik olyan óriási, hogy egyma- 

í gában egész szobát foglal el. A  leg- 
; egyszerűbb nyomdász tanuló is bete

kintést nyer a gyorssajtó, a betűöntő- 
gépek világába. Maga előtt látja a ha
ladás, s a fejlődés útjait. E tekintetben 
a budapesti tanoncok is szép kikép
zést kapnak.

11. Könyvkötészet. T izenkét tanonc 
részére van berendezve, a mesterség
ben használt összes gépekkel. Egy
szerre 24 tanonc dolgozhat. 12 a gép
nél és 12 az asztaloknál.

12. Kárpitos műhely. Itt nemcsak 
magát a mesterséget tanulják, hanem 
függönyök, drapériák felszerelését és 
diszitését a legegyszerűbbtől a legbo
nyolultabb díszítményekig. Tanulják a

, redőzést. füzért, girlandozást és a kü
lönböző ügyességi fogásokat. Tanulják 
a bútorok stílusának m egfelelő behú
zást és evve l együtt a stílustörténetet.

13. K őfa ragó-kerám ia i m űhely. Kő. 
agyag, gipsz, bőségesen áll a tanoncok

• rendelkezésére. Először gipszből készí
tik el a modelleket. Azután kőből ki
faragják, kivésik. A  szekrényekben igen 
íz léses kész kerámiai munkák : mell
szobrok, domborművek, vázák, kan
csók állanak. Van külön égetőkemen
céjük is.

14. Textil és batikoló műhely. Azt 
a hatást keltik, mintha az újpesti tex- 
tiliskolaban volnánk. A  tanoncok szá
ma — tekintettel t.irn, hogy a selyem
gyárak egyike Zürichben megszüntette 
üzemét —  fogyófélben van. Itt gyako
rolják a növendékek a batikolást, se
lyemfestést, minták tervezését s ezeket 
azután a gyárak is felhasználják.

15. Len - és vászonszövők műhelye. 
Itt női tanoncok gyakorolnak. 12 szövő
gép van u műhelyben. A  tanoncokat 
szövőmester oktatja, egy takács segít
ségével. Készítenek lepedőt, abroszt, 
asztalkendőt, törülközőt, stb.

16. Cipészm űhely, modernül felsze
relve. megismerteti a tanoncokat azok
kal a gépekkel, am elyekkel minden jó 
iparosnak rendelkeznie kell. A  tanon
cok száma azonban kevés, mert ma 
mór a gyárak veszik  ót a cipők készí
tését és elkövetkezik  ott az az idő, 
amikor a cipészet maga csak javitósra, 
talpalásra szorítkozik. A  közgazdasági 
viszonyok fogják erre szorítani az ipa
rosokat ; a kész cipő ugyanis sokkal 
olcsóbb.

17. Cukrásztanoncok műhelye. Gáz- 
és villanyerővel berendezett sütők, 
villanyerővel hajlott habverők, az ösz- 
szes formákkal felszerelve, am ik a sü
temény elkészítéséhez szükségesek. 
Hatalmas asztalok, üstök, tűzhelyek, 
jégszekrények és külön faliszekrény a 
cukrászkötények részére.

18. Fodrászm űhely . A  modern kö
vetelm ényeknek m egfelelően hihetetlen 
gazdagon felszerelve, 25 tanonc részére 
van berendezve, gyönyörű mosdók.

hatóság által megvizsgáltatni, 
hogy e vizsgálat során megálla
pítható legyen az, hogy az ipar
testület tényleg a mai gazdasági 
helyzet következtében van hát
ralékban. vagy pedig lehető-e 
költségvetésének oly megállap - 
tása. hogy annuitások a kivé
telekben fedezetet találjanak.

tükrök, legújabb találmónyu hajhulló- 
mositók. Jóval felülmúlja a bécsiét.

19. Egyesitett m intam űhely. Szinte 
múzeumnak nevezhetjük. A  fentemli- 
tett műhelyekben dolgozó valamennyi 
tanonc együtt találja ilt munkájának 
eredményeit és tanúja lehet a munka 
alkalmazásának. végső  kivitelének. 
Házrészeket látunk itt. pincebollozatot, 
padlókészitést. ablakfelszerelést, zárak 
behelyezését, kályhafelállilóst. villany- 
bevezetést. központi fűtést, ács és tető
fedő munkák, nyitott, felbontott á lla
potban. továbbá legszabatosabban fel
állított kész tetőket. Ennek a munká
nak a menetét azért mutatják be. hogy 
a pontosságra, k ivá ló  munkára felhív
ják, reóirónyilsók a figyelm et.

Iskolaorvos i rendelő. Á llandóan két 
orvos áll rendelkezésre női tanoncok 
részére orvosnő, fiú tanoncok részére 
férfi orvos. A  második tanoncévben 
m egvizsgálják az összes növendékeket, 
hogy ki-ki alkalm as-e arra a pályára, 
amit választott. Aszerin t, amint egész
sége m egköveteli, üdülőhelyre, kór
házba utalják, ha pedig a választott 
fogla lkozás ellenkezik a tanonc ter
m észetével, más iparra, avagy  más 
pályára irányítják. A  szülő részére 
m egadják az utasításokat. H egy mek
kora súlyt helyeznek az iparostanon- 
cok egészségére, bizonyítja a vizsgó- 
láshoz szükséges, m indenfajta gépek 
kel dúsan berendezett laboratórium. 
Olyan ez. mint egy klinika, m ég külön 
röntgen-terem is van. A z  orvosok kü- 
lö n-külön szakmabeli egészségtani órá
kat is tartanak a tanoncok részére.

A z  árusítónak, vagy helyesebben 
szólva, az árusitónőknek  tanoncisko
lája is ugyanebben az épületben van, 
ahol a kézm űves tanoncoké. A  fiuk a 
lányokkal együtt tanulnak. A  fiuk szá
ma feltűnően kevés, ezek  egyéb  pá
lyákon találják meg elhelyezkedésüket. 
A z  irodai munkát viszont férfiak vég
zik, azonban ezeket is kiképz k az 
üzleti, gyakorlati tevékenységre, de nem 
a tanonciskolában, hanem a ..Züricher 
Kaufmennischer V éré in " (Pelikangasse 
18.) iskolájában.

Valam ennyi árusító  tanonc vagy n ő  
iskolaköteles ; (nálunk miért nem ?) 4— 5 
félévet töltenek az iskolában (heten
ként 5 órát). A  m ásodik félévben  az 
áruismerettel bővül a tárgyak száma. 
A  harmadik félévtől a z  árusítás tech
nikájával foglalkoznak. A z  árusitóla- 
noncok —  mint ahogy nálunk nevezik  : 
kereskedő tanoncok —  az általános 
jellegű tárgyakat együtt hallgatják 35-ös 
létszámú osztályokban. A  különleges 
szaktárgyakat —  áruismeret, árusítás 
technikája —  egym ástól szakmák sze
rint elkülönítve, választott hivatásuk
nak m egfelelően sajátítják el.

A z  árusítás technikájának tanítását 
legszívesebben  olyan tanárokra b ízzák  
Svájcban, akik e lőzőén  az üzleti é let
ben 3— 6 hónap alatt elm életi ism ere
teik m ellé a gyakorlati tudást is elsa
játították. Említést érdem el többek kö
zött dr. M ayer tanár —  aki a német 
nyelv és kereskedelm i számtan mellett

az árusítás technikáját is t a n í t ja __
e lőző leg  egy esztendőt töltött az üzleti 
életben. E fiata l tanárnak működése 
em lékeztet a bécsi M ein l-cég háziisko 
Iájára, ahol a z  iskola igazgatója — 
egy volt cs. kir. ezredes — előbb 6 
hónapot töltött a Szent István-téri Meinl 
üzletben.

A z  áruism eretet Zürich-ben jól meg
válogatott kereskedők, gyakorlati em
berek tanítják, akiknek Zürich váro
sában megvannak a maguk jólmenő 
üzleteik. * *

Hazánkban ezidő  szerint ilyen mé
retű iparostanonciskola nincsen. V an 
nak elism erésrem élló  törekvések ilye 
nek vidéken : Pécs. G y őr  és Szeged 
iparostanonciskolái : a székesfőváros
ban a S zen tk irá ly i uccai. a K azinczy  
uccai és a B a jnok  uccai iparostanonc- 
iskolák. A  v idék iek  több szakmái 
ölelnek fel. a fővárosiak egyet-egyet. A  
fővárosiak közül a B a jnok  uccai tűnik 
ki. Tervezése, felá llítása és megszer
vezése. valam int a minőségi iparosság 
érdekeit szo lgá ló  férfi- és női tanonc- 
otthonok m egalapítása, je len leg i pol
gármesterünknek szaktudása . szociá lis 
érzékét és az idők folyását megértő 
nemes gondolkodását jellem zi.

A  magyar kézm űves iparnak és ipa
rosnak jö vő je  és létérdeke szerény né
zetem szerint attól függ. hogy a hazai 
törekvések : a nemzet erejének és a 
társadalom minden rétegének összefo
gásáva l elérik-e a zürichi, a bécsi 
iparostanonciskolák és o párisi férfi és 
női segédképzők magaslatát.

(V ég e  )

Az OMTK már ura 
az összes tejszövet

kezeteknek
Két esztendő óta folyik az a nagy

szabású rekonstrukció, melyet D üsing  
M iksa indított m eg az O M T K  élén. 
Ezen idő alatt az O M TK  a legteljesebb 
mértékben m egszervezte a maga égi
sze alatt az ország tejszövetkezcleit. 
m elyekből m indössze ötszáz van. de 
ezekből nem kevesebb, mint 470 tagja 
a z  OM 1 K-nak. Ez magyarul annyit je
lent, hogy az O M TK . mint tejszövet
kezeti központ a maga szervezetét az 
egész vonalon érvényesítette. Párhuza
mosan ezze l az O M TK -t a piac még 
más oldalról is ismeri, am ennyiben az 
utóbbi két év  alatt nagyon jelentős és 
sikerekben gazdag e'őrehaladást tett a 
vaj minőségi termelése Terén, nagyará
nyú tevékenységet fejt ki a magyar 
sajtipar további fejlesztése terén, sőt 
újabban ott találjuk ezt a hatalmas 
konszernt a gyüm ölcskonzerv-iparben 
is. De vannak hírek, m elyek azt mond
ják, hogy az O M T K  a maga laborató
riumában nagyhorderejű fe lfedezések  
gyakorlati értékét ellenőrzi s igy egy 
szép napon, nem csak mint a tej forga- 
lom bahozatalának legnagyobb vá lla 
lata fog ilt á lln i, hanem mint tejfeldol
gozó  s a m ezőgazdasági ipar számos 
ágában bevezetett üzem fogja érvénye
síteni a m aga egészen  külön elgondo
lásait. M indenesetre ügyelni kell azok
ra a szálakra, m elyek a hatalmas tej
központ s egy másik nagyarányú szö
vetkezeti központ között vannak s 
mind sűrűbbre fonódnak.

K e re s z te s -F is c h e r  F eren c  
a  P . K . e ln ök e

A  Pénzintézeti Központnak báró 
K o rá n y i Frigyes halá láva l üresen ma
radt elnöki székét immár b etö tö tték : 
Keresztes-Fischer Ferenc, vo lt belügy
miniszter. a Pénzintézeti Központ uj 
elnöke. Keresztes-Fischer Ferenc az 
ország, de különösen a vidék  hiteléle
tét s általában gazdasági életét igen 
alaposan ismeri s igy  működése elé 
m inden oldalról teljes reménykedéssel 
tekintenek.

A  zürichi
iparostanonciskola

Irta : dr. Ő rei G éza  főigazgató 
(Folytatás.)
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Országos Iparos Évkönyv
A  napokban hagyta el a sajtót az 

1936. év i O rszágos Ipa ros  Évkönyv, 
amelynek bevezető  cikkét Bornem isza  
G éza iparügyi miniszter irta a korszerű 
iparosszakképzés, a racionális termelés 
és értékesítés kérdéseiről. V itéz P tln e - 
házy  Antal iparügyi államtitkár ,,Egész
séges szervezkedés, olcsóbb termelés 
es könnyebb értékesítés" címen irt 
érdekes tanulmányt. Dr. báró K ruchina  
K áro ly min. tan., az ipaiügyi minisz
térium kisipari szakosztályának v eze 
tője. a kézm üvesipar problémáit is
merteti. Dr. Dobsa  László, az Ipartes
tületek Országos Központjának igazga
tója s az Évkönxv szerkesztője, a kéz- 
müvesmesterségek őstörténetéről és a 
m agvar iparoscehek múltjáról, dr. K o- 
va lóczy  Rezső, az IPO K  titkára az 
iparosadósságok rendezéséről • *■. H asz
nos tudnivalókat közöl az Évkönyv az 
iparosokat érintő adókról, illetékekről, 
a kisiparosok hitelellátásáról, a kis
ipari könyvelésről és ka lku lációró l 
stb Te ljes  ijja rü gy i c ím tá r  (iparügyi 
minisztérium. IPOK. kamarák, összes 
ipartestületek, iparos lapok ) egészíti ki 
a hasznos. 230 o ldalas kiadványt, 
am ely minden iparosnak, iparos szer
vezetn ek  és intézm énynek nélkülöz
hetetlen kézikön yve és am elynek ked
vezm ényes elővételi ára iparosok ré
szere 1 P 20 fillér. M egrendelhető az 
Évkönyv szerkesz.őségénél (Budapest, 
VII.. Erzsébet-körut 9— 11.). vagy a 
M onopol Könyvkiadóválla latnál (Buda
pest. IV.. Váci-utca 80. Tel. -. 89-2-82).

Az Országos Ruházati Intézet 
már uridivatkereskedő

Az OR[ fennállása ellen az ér
dekelt szakmák egységesen tilta
koznak. A vállalat megszünteté
séről nem lehet szó, — miként 
ezt igen súlyos miniszteri nyilat
kozat megállapította. Ebben a 
megállapításban azonban benne 
volt. hogy az ORI-nak polgári 
konfekciótól tartózkodnia kell.

Nos, csak a rend kedvéért tesz- 
szük szóvá, hogy az ŐRI egyál
talában nem tartózkodik a pol
gári konfekciótól, a magánszabós- 
kodástól. hanem ellenkezőleg, be
rendezkedik az uridivat minden 
egyéb cikkére. A karácsonyi sze
zon alkalmából az OR1 rengeteg 
körlevéllel árasztotta el a piacot 
s ebből láthatja mindenki, hogy 
az uridivat üzletkörnek máris szá
mos cikke az ORl-nál megszerez
hető, Fizetési feltételek : részlet a 
fizetés napján — valahogy bizto
sítják a részletet. Hogy miként? 
Ne kérdezze senki. Ezt ebben a 
dzsungelben nem fogjuk megtudni 
soha. Mig tehát miniszteri parancs 
eltiltja az ORI-t a magánszabós- 
kodástól. addig ő vígan folytatja 
azt tovább, sőt most már — hi
szen evés közben jön meg az ét
vágy — uridivatkereskedő is tett.

Sz ab vány ősit ják 
az élelmiszeráruk 

csomagolását
A kereskedelemügyi minisz

tériumban rendelet kiadásán 
dolgoznak, mely köznapi dolog
ról, az élelmiszercsomagok tara 
súlyának egységesítésének meg
kísérléséről szól. de mely rende
letnek kihatása a gazdasági 
életre igen jelentős lesz. A  B. 
Sz. is számos felterjesztésben 
tette szóvá a földmivelésügyi 
és a kereskedelemügyi minisz

tériumban egyaránt azokal a 
panaszokat, melyek főleg az 
exportkereskedelemben élelmi- 
szerküldemér.yeink e g é s z e n  
rendszerleien csomago ásából 
adódnak. Ezeknek a panaszok
nak légiója jutott a két minisz
tériumhoz s most a szerzett ta
pasztalatok alapján a miniszté
rium döntő lépésre határozta el 
magát: rendeletet készit, mely 
igyekszik a legtöbb exportcikk
nél az emballaget egyformási- 
tani. úgy hogy a tarasulyban 
azok a múltban felpanaszolt 
nagy kilengések ne legyei ek. 
Az érdekeltségek élénk figye
lemmel kiséiik a minisztérium

nak ezirányu lépéseit. Az ex
portőrök nagy örömmel veszik, 
ha a rendelet már a közelebbi 
napokban jelenne meg, hogy 
mire a tavaszi zöldség, majd 
gyümölcsexport megindul, kellő 
mennyiségben álljon rendelke
zésre a megfelelő csomagoló
anyag. Azonban a belföldi ke
reskedelemnek is az a kivánsá- 

1 ga, hogy a csomagolás tekinte
tében a mostani kaotikus álla
potok szűnjenek meg. Minden 
jel arra mutat, hogy a rendelet
nek gyakorlatban való keresz
tülvitele bámulatosan gyorsan 
fog végbe menni.

>00000000000000000000000000000000000000000000000000000

D r o g i s t á k
a házi gyógyitószerek árusításáért

A  Budapesti Drogisták Ipar
testük te uj harc előestéjén áll, 
és a drogisták ismét a nyilvá
nosság elé kényszerülnek vinni 
a szakma sérelmét, kívánságát, 
és óhaját, hogy tarthatatlan 
h dyzetükre tereljék a gazdasági 
helyzetükön javítani hivatott mi
nisztériumok figyelmét és a 
közönség rokonszenvét és támo
gatását nyerjék meg azon küz
delemhez. mely a drogéria üz
lettulajdonosok gozdasági ér
deke mellett a közönség érde
két van hivatva szolgálni. Isme
retes, hogy a drogisták évekkel 
ezelőtt e lap hasábjain tárták 
fel védelmet és támogatást kérő 
kéréseiket és tárgyi érvek fel
sorakoztatásával mutattak rá 
mozgalmuk időszerű és jogos 
voltára, abban a tudatban, hogy 
méltánylásra igényt tartó kéré
seikre felfigyelnek az illetékesek 
és a gyógyszerésztestületek el
nökségeiben is jobb belátás ke
rekedik úrrá. mely a gyógysze
rész—drogista háborúság likvi
dálását és békés megállapodás 
létesítését fogja eredményezni.

Sajnos, az események nem 
igazolták a drogisták feltevését, 
a bizakodó hittel remélt remé
nyek nem váltak valóra és igy 
a kérdés nem jutott nyugvó
pontra. dacára annak, hogy a 
drogisták minden törekvése, a 
gyógyszerész-drogista béke el
érésére irányult. Ez a körülmény 

| uj helyzetet teremtett. Azt a 
treuga-deit. melyet a gyógysze
résztestületek a drogistákkal kö
töttek. a Gyógy szerészek Egyez
ménye felmondta és előre veti 
árnyékát, hogy folytatódni fog
nak a drógisták anyagi elerőt- 
lenitéí-ét és vagyoni romlását 
előidéző tisztességtelen verseny
perek. Hogy a gyógyszerész tes
tületek ismét a perindítások út
jára léptek, hogy agent provo- 
katőrökkel ugratják be a jóhi
szemű, mit sem sejtő drogistá
kat azzal, hogy fertőtlenítőszer
ként vagy házi gyógyitószerek- 
ként használt cikkek beszerzé
sét és kiszolgáltatását kérik a 
drogistáktól, az megítélésünk 
szerint abban leli magyarázatát, 
hogy a gyógyszerészek ismerik 
a gyógyszerfélék kereskedelmi 
forgalmára vonatkozólag a kö
zeljövőben kiadásra kerülő ren
deletet, mely csak elenyésző kis 
mérvben honorálta a drogista 
követeléseket és tudatában van
nak annak, hogy a gyógyszerek 
árusítására vonatkozólag hatály
ban lévő 60 éves törvény és az 
újabb rendelet is a gyógyszer-

lárak gyógyszerárusitási mono
póliumát érintetlen hagyta.

Fel kell tehát tenni a kérdést, 
miért kell a drogisták pályáralé- 
péséhez négy középiskolai vég
zettség, miért kell nekik három 
évig tanoncoskodni és két évig 
segédi szakbavágó gyakorlatot 
végezni, ha még azt sem enge
dik meg nékik, hogy kevert teá
kat, vagy a vegyészeti gyárak 
által eredeti gyári csomagolás
ban forgalombahozott, vegyileg 
egységes összetételű házi gyó- 
gyitószereket árusítsanak.

Amikor a drogisták vezetői a 
jelen és a jövendő drogista 
nemzedék gazdasági érdekei 
szempontjából fölöttébb fontos 
javaslatot szorgalmazták, hogy 
a drogisták üzletköre törvénye
sen szabályoztassék és védett 
munkaterületet kértek a drogista 
szakmának, tették ezt azért, 
mert nap-nap után tapasztalják, 
hogy annak dacára, hogy a ke
reskedelemügyi miniszter egy 
döntvényében a drogériák szak
üzleti jellegét azzal domborí
totta ki, hogy a drogériák a 
kozmetikai, pipere- és illatszer- 
árusításra hivatkozott szaküzle
tek, mégis azt látják, hogy gom
bamódra szaporodnak a koz
metikai és illatszerekkel keres
kedő üzletek, melyeknek tulaj
donosai sem szakképzettséggel, 
sem képesítéssel nem rendel
keznek.

Mig a gyógyszertárak jelen
tős része kozmetikai cikkek 
árusítására jogosító iparigazol
vány váltása nélkül a drogériák 
üzletkörébe tartozó kozmetikai 
cikkeket árusít és elvonják a 
drogéria üzletekben vásárló ve
vőket a drogistáktól, addig a 
helyzet az, hogy ők kíméletlen 
szigorúsággal üldözik és tisztes
ségtelen versenyperekkel zaklat
ják a drogistákat, ha azok oly 
szereket szolgáltatnak ki, ame
lyeket évtizedek óta házisze
rekként használ a közönség. A 
drogériaüzletek igy őrlődnek és 
sorvadnak a sok malomkő kö
zött, mert a gyógyszertárak, az 
illatszer- és festékkereskedők, 
valamint a szatócsok, mind a 
drogistától szipkázzák el a ve
vőket és a kozmetikai, pipere- 
és illatszereknek mellékeikként 
való árusításával mérhetetlen 
károkat okoznak és illegális 
versenyt támasztanak a gyógy
szerész testületek állal tisztes
ségtelen versenyperekkel üldö
zött drogistáknak.

Molnár Ferenc
drogista.

Antal István állam titkár
kitüntetése. A Baross Szövet
ség dr. Antal István igazság
ügyi államtitkárt abból az alka
lomból, hogy legfelsőbb helyről
a II. osztályú csillagos Magyar 
Erdemrend-del tüntették ki, üd
vözölte.

Felárak a fu varkö ltségek * 
nél. A kereskedelmi miniszter 
14339H935. eln. sz. rendelete 
értelmében január 1-től kezdve 
a hazai közlekedési vállalatok 
a külföldre rendelt áruk külföldi 
fuvardija s egyéb köttségeit meg
felelő valutában kell kiegyenlí
teni. A  feladó felek azonban az 
egyszerűség kedvéért a közle
kedési vállalatok pénztárainál 
táblázaton közzétett feláras ár
folyamon pótlékolva pengőben 
fizethetik a költségeket. A  schil- 
ling felára 10%, líránál (adriai 
díjszabási kötelékben is), leinél 
18°/*, minden egyéb valutánál 
38°/« és márkánál 18*/«. Termé
szetes, hogy a felárat akkor is 
számítják, ha a dij kifizetése a 
Fuvarhitelintézet csekkjével tör
ténik.

Kátai Ernő a kam ara 
rendes fag ja . Dr. Reiss Jenő 
kamarai rendes tag elhalálozá
sával Kátai Ernő a kamara 
rendes tagjai között foglal he
lyet. Kátai Ernőt a magyar ke
reskedelemnek nem kell bemu
tatni, de ha olyan közelről is
merik, mint ahogy mi ismerjük 
őt, hiszen hosszu-hosszu esz
tendők óta mindig velünk dol
gozik s nincsen komoly gazda
sági vagy szakmai kérdés, mely
nél tapasztalataiból és ismere
teiből nem juttatna készséggel 
az iparos és kereskedő közélet
nek, akkor mindenki tudhatja, 
hogy Kátai Ernő a kamarában 
komoly munkát fog végezni 
nemcsak szakmája, hanem az 
egész magyar kereskedelem ér
dekében.

H en tes sült vagda lt húst 
nem  árusíthat. A  Kihágási 
Tanács 3812/1935. kih. sz. alatt 
hozott III. fokú jogerős Ítéleté
ben kimondotta, hogy hentes
iparosnak sült vagdalt húst, 
akár hideg, akár meleg állapot
ban árusítania nem szabad. Ez 
az ítélet igen messzemenő je
lentőségű és a hentesipar köré
ből számos ellenlépés kezde
ményezését fogja involválni.

Esti k ereskede lm i s zak - 
tanfolyam . A  Budapesti Kereske
delm i Akadém ia uj öthónapos esti 
tanfolyamot nyit oly egyének részére 
akik annakidején felsőkereskedelm i is
kolát (szaktanfolyamot) nem látogattak. 
Tantárgyak: könyvvitel (átíró módsze
rek, mérlegelmélet), kereskedelm i isme
retek, kereskedelmi számtan, kereske
delmi leve lezés és közgazdaságtan. A  
megnyitás időpontja január 16., illetve 
január 23., azonban az igazgatóság 
még január hó vég é ig  is elfogad je 
lentkezéseket. A  beírások megkezdőd
tek. Jelentkezés naponta délelőtt 8— 1-ig 
és este 6— 7-ig az igazgatóságnál : V., 
A lkotm ány ucca 11. sz. I. em elet. T e 
lefon : 20— 5— 47. Nyomtatott tájékoz
tató a kapusnál is kapható díjtalanul.

A z  UJ M agyarság  — a 
B aross  S zö v e ts é g h e z . A z  új
év a lkalm ával hozzánk juttatott jók í
vánságokért ezúton mondunk őszinte 

I köszönetét a tek. Elnökségnek. Szívből
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viszonozzuk a jókívánságokat és annak 
a reményünknek adunk kifejezést, hogy 
az uj évben az a baráti kapcsolat, 
amely a Szövetséget az „U j Magyar
ságáh oz  fűzi. még szorosabbá válik. 
Kérjük, fogadják ezentúl is megértő 
szeretettel lapunkat. —  a magunk ré
széről pedig biztosítjuk a tek. Vezető
séget. hogy a jövőben is mindenkor 
örömmel fogjuk támogatni a Szövetsé
get értékes munkájában és nemes cél
ja i elérésében.

6_______________________________

A borotvaperek 
és a drogisták

Nagy feltűnést keltett nemcsak 
az érdekelt, hanem az összes 
szakmák köreiben az a fellépés, 
mellyel a drogisták szakmai 
jó szándékait teljesen félreértve 
egyesek itt a kisegzisztenciák tö
megére törtek. Az a megállapo
dás, melyet Szövetségünk a Dro
gista Társulattal kötött, a küz
delemnek véget vet és úgy a 
kisfüszerkereskedők. mint pedig 
a trafikosok irányában tisztázza 
a helyzetet. E*?yet azonban meg 
kell jegyezni, hogy mindenkinek 
egész képe legyen a dologról, 
a Drogista Testület választmá
nya elsietve cselekedett. Senki 
sem gondolt arra. hogy száz
számra lehengerelés történjék, 
hanem csak arra. hogy példát 
statuálva követeljenek rende
zést. Ennek megállapításával j 
tartozunk különösen azoknak

a drogistáknak, akik Szövet
ségünknek szintén tagjai és akik 
közül többen, bár semmiféle ve
zetésben nincsenek benne, az 
eseményeket elitélik. Számos 
olyan akció van, hangsúlyozzák, 
ahol sokkal eredményesebben 
tudnék a közösségben rejlő erő
ket felhasználni.

Köpesdy Elemér alelnökünk
családi gyásza

Köpesdy tlemér szövetségi al- boldogultat széleskörű előkelő ro- 
elnökünket súlyos családi gyász konság gyászolja, igy többek kö- 
érte anyósának özv. alsóeöri Far zött prof Khaen Héderváry Sándor 
kas Ferencné úrnőnek elhunytá- párisi magyar követünk is, aki- 
val A Nagyasszony temetése ja- nek hitvese a boldogultban 
nuár 8. án volt Szentendrén. A | édesanyját vesztette.

Az utazás története, 
technikája és isme
retszerző hatása
A  Székesfőváros Népművelési Bizott

ság által a Vas uccai fel őkereskedel- 
mi iskolában létesített tanfolyamok ke
retében januá r 17-éri pénteken este 7 
óra kor tiz órára terjedő érdekes elő
adássorozat indul meg. Ezeken az elő
adásokon Szieberth  Imre m. kir. kor. 
mánytanácsos. szakiró „A z  utazás 
története, technikája és ismeretszerző 
hatása" címmel ismerteti, hogy az 
egyes korszakokban mennyire külön
böző volt az utazások indító oka és 
mennyire más és más érdekelte a mű
velt és tanult utasokat. Beszélni fog a 
régebbi utazásokról, a közlekedési 
eszközöknek fejlődéséről és úgy ha
zánknak, mint a külföldnek számos, 
különösen figyelem rem éltó nevezetes
ségéről. Gyakorlati példákra és tanul
ságos epizódokra hivatkozva, praktikus 
tanácsok alakjában hívja fel a figyel
met számos fontos tudnivalóra. A z  
előadásokon vetített képek és film fel
vételek is bemutatásra kerülnek.

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alall.

Hirdetés tárgya Hirdető Határnap

Olaj, kenőcs —.................. 1. sz. egy. jav. műhely pság Bp
jan

14 51
Alispán, Szekszárd „ 15 50

Építkezés - - -— - - Róm. kath. egyházközség. Majs 15 50
Csatorna, stb. tisztítás Bszkrt. Budapest „ 15 50

Szfőv. gázm üvei. Budapest „ 15 50
M ABI. Budapest „ 15 50
Közkórház. Kiskunhalas _ 15 51
Polgármester. Budapest _ 15 51

Lenvászon lepedő --- ... Belügyminisztérium. Budapest „ 15 51
Elöljáróság. K á lóz „ 15 52
Szfőv. gázmüvei 16 50
M ABI. Budapest 16 50

Tüzelőanyag --- --- A lispán. Eger „ 16 52
Szappanfőző anyagok Polgármester, Budapest 16 1

50Villa mosberendezés M ABI. Budapest 17
Papír és rongylemez... Polgármester. Budapest „ 17 51
Tisztogatórongy ............. M áv igazgatóság. Budapest 17 52

Elölj íróság. Balm azu j' ár< s 20 1
51Polgárm ester. Budapest 21

Belügyminisztérium. Budapest „ 21 51
Fa- és vasállványok --- Honv. közp. ép. oszt., Budapest _ 21 51

Honv. közp. ép. oszt.. Budapest 21 52
Gyógyászati cikkek Máv. Betegs. Biz'. Int. Budapest 21 1

M áv. igazgatóság. Budapest 21 1
Textilanyagok - - - Máv. igazgatóság. Budapest

"

21 1

D ÁH  A D R IÁ N !y Fentek-, lakk- éa 
haztartast>eli cik- 
kék az&knégletél ** H U H IH t í  <
Budapest. Vili.. Kisfaludy-u. 39. ♦

: SÍ—2 -

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC-nél

BUDAPEST,
IV. Kérdy-krt- 28. IV. Gerlöczi-u. 5

LINGEL
b ú t o r  ‘ t s s s s i

M agyarország ara -yk r s.-orus 
mestere, több aranyerem 

tulajdonosa

Szlezák László
harangércöntőde. harangfe l

szerelés és harangtábgyar

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

telken.
Gyár bejárata: VI. PETNEHÁZY- 

UTCÁ 78. alatt.
Telefon 91— 3 — 5 3 .

Krayer - Lakk - Festék
Krayar L  éa Táraa

V- »áa»-n « « .T.C— l é ^

„ S ID Q L “  fá a r t t o t t tá

Götzl U p ó t  Stdol v e o y t te ___
kak gyára r. L

Budapest. VII.. Cserei-Utca 14. sx.
,T e le íon _»6 —6 -8 S  t*  8S-S-2T.

B a b , b o r só , le n c s e ,  m ák
le g o lc s ó b b  árban 

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

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

MELLINGER-féle „CASIN0“.  pörkölt kávé a legjobb.

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

irodánkat.

Ezer áldást  j el ent
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

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

D I Ó S Y  J Á N O S
v a s á r u h á z

B u d a p e s t ,  R á k ó c z i- u t  2 4 .

Fémáruk, konyhaszerek. Guri-Guri 
fü g g ö n y ta r tó k , elegáns fogasok, 

fürdőszobacikkek stb.

sterh ázy husárugyár
Ajánlja  : K ap u vá r, Sopron  vm.
Kitűnő minőségű sonkáit. Unom  
f  e lv á g  o t ta i t .  húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételízesítőit.

HOLUB SOROZO
K o s s u th  L a jo s  u tc a  12. 

K itű n ő  k o n y h a , D r e h e r  s ö r ö k  
p o lg á r i  a r a k .

Színházi látcsövek , s zem üvegek . orresiptetők. 
Z e iss-üvegekkel. Barom éterek. hőm érők a 

leg jobb  k ivitelben

CALDERONI ÉS T Á R S A
látszeréazeknél

Bpest, Y., MrösmartHtr 1. ™.kfqn

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos: Baross-Szőoetség Ke

reskedő, Iparos és Rokonszakm ák  
Országos Egyesülete.

Felelős k iad ó : ár. Dom okos

Nyom atott: Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. VII. Nyér-u. 6. —  Tele fon  37— 3— 13
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