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Sopronyi-Thurner Mihály dr.
polgármester március 18-án 
tart előadást a Baross-ban

A vendéglősipar 
panaszai

H :ön este a Baross Szövet- 
s: w e  tömörült vendéglősiparo- 
so.v a/, országos elnök jelenlé" 
t ben a szakma aktuális sérel- 
m ről megbeszélést tartottak. 
Az elhangzott panaszok között 
van sok olyan, mehet az ipar 
régóta sérelmez, de amelyeknek 
megszüntetése továbbra is hu
zamosabb időt fog igényelni. 
Vannak azonban olyan pana
szok is, melyeknek megszünte
tése társadalmi utón, helyesebb 
szervezés mellett megoldható 
volna, csak éppen eg\ kis jó
akarat és helyes gazdasági goi - 
dolkozás kell hozzá.

így általános pa asz az- hogy 
'v. IBUSz az idegeneket túlnyo- 

részt a Központi Tejcsarnok- ? 
iszi vacsorázni, ahol egy 

üveg sorért P 1.20 számítanak

A Baross Szövetség Idegen- 
forgalmi Főcsoportjának rende
zésében március 18-án pontosan 
este 7 óra 20 perckor ismét igen 
érdekes előadás lesz. Ez alka
lommal S o p r o n  országszerte 
népszerű polgármestere dr. Sop- 
ronyi-Thurner Mihály tölti be az 
előadói tisztet. A kitűnő polgár- 
mester vonzó egyénisége, nagy
szerű előadóképessége és külö
nösen gyakorlati idegenforgalmi 
elgondolásai s tapasztalatai iga
zolják azt a meleg és sok ol
dalról megnyilvánuló érdeklő
dést, mely a Civiíns Fidelissima

polgármesterét e Szövetségen 
bőiül várja. Az Idegenforgalmi 
Főcsoport idei kevésszámú, de 
mind nagyon súlyos előadóestje 
közül a jövő szerdai — ha ezt 
lehet mondani — még jobban 
fog kiemelkedni. A magyar 
Semmering, a Löwerek polgár- 
mestere fog a főváros polgárai 
előtt az idegenforgalomról és 
annak még további fejlesztésé
ről szólni. Tagjainkat arra kér
jük. hogy az előadáson pontos 
időben szíveskedjenek megje- 
lenni-
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A  B a r o s s - f ü s z e r e s e k
tanulmányi kirándulása 

a budafoki állami mintapincészetben
fei. Az idegen természetesen 
soka.ja az ily árakat s ebből a 
magyar vendéglősiparra hátrá- 
nyos \élemén>t alkot magának, 
holott a vendéglősipart semmi
féle fe.elősség S'-m terheli. Min
denképen indokolt tehát, hogy 
a külföldieket elsősorban a ma
gyar vendéglőkbe irányítsák.

Súlyos panaszok hangzottak 
el az áruházak vendéglői-üzemei 
ellen s e tekintetben felhozták 
azt. hogy a Corvin Áruház pél
dául 300—400 ebedet. 200- 300 
uzsonnát és legalább 300 regge
lit szolgáltat ki. Ez az áruház 
különben az egyedüli jogsze
mély, mely a helyzet furcsa 
alakulása következtében korlá
tolt és korlátlan italmérési jogot 
is gyakorol, holott a törvény ki
mondja. hogy ezt a két irányú 
jogot egy személyiség nem gya
korolhatja.

Súlyos sérelme a szakmának 
a kifőzések elszaporodása. Ez 
is a gazdasági válság egyik jele 
s ma már ott tartunk, hogy a 
fővárosban számos háztartás 
rendezkedett be kifőzésre. Ilyen
formán nem csoda, hogy a ven
déglátó ipartól a forgalmat olyan 
egyének vonják el, akik adót 
nem fizetnek. A z  értekezlet el
határozta, hogy a vendéglősipar 
érdekeinek megvédése érdeké
ben 1§aross-zászló alatt veszi fel 
a hatályosabb küzdelmet.

Múlt csütörtökön a Baross- 
füszeresek a budafoki állami 
mintapincészetben tanulmányi 
kiránduláson vettek részt- A ki
rándulás megszervezője Udvary 
József szakosztályi ügyvezető 
elnök volt. A szakosztály veze
tőség * mintegy hatvan főnyi 
tüszerkereskedő élén jelent meg 
Budafokon, ahol az állami min- 
tapinceszet igazga óje, Fornády 
fogadta s vezette őket- A ha
talmas pincék megtekintése köz
ben az igazgató lekötelező szí
vélyességgel szakszerű felvilá
gosításokat adott a kereskedők
nek a bor kezelésére nézve. Az 
előadásból az összes résztvevők 
igen jelentős erkölcsi hasznot 
merítettek, mert olyan szempon
tok kerültek felszínre, melyekre 
a kereskedő nagy elfoglaltsága 
mellett nem mindig gondolhat.

A mintegy három óra hosszáig 
eltartott járkálás s tanulás után 
a mintapincészet igazgatósága 
a Baross-füszereseket magyaros 
vendégszeretettel megrendezett 
ozsonnán látta vendégül, ahol 
Marschalek Imre szakosztály 
elnök megköszönte a kitüntető 
fogadtatást és a nagyszerű gya
korlati tanácsokat. Fornády 
igazgató válaszában utalt arokra 
az érdekekre, melyek a magyar 
föld egvik legdrágább terméké
nek helyes irányú forgalomba- 
hozatalához nemzetgazdasági
lag kapcsolódnak s megköszön- 

| ve ezt a ritka nagyszámú és na- 
gyón komoly érdeklődést, beje- 

. lentette. hogy a jövőben a minta- 
j pincészet szorosabb együttmű

ködésben óhajt maradni a Ba- 
1 ross kereskedőkkel, minek beve- 
• zetője egy tanulmány lesz, mely

nek keretében lefekteti a kereske
dő részére a borkezelési szabá
lyokat. A tanulmányi kirándulá
son resztvett Czermann Antal dr. 
moóri képviselő, fivérével Czer
mann Lajossal együtt. A  kép
viselő szép beszédben emléke
zett meg arról, hogy kereskedő
családból sarjadva, mindig visz- 
szavógyik s ezért öröm tölti el, 
ha a Baross kereskedők köré
ben lehet. Az aktuális kérdé
sekkel kapcsolatban a jelenvol
tak n a g y  tetszésnyilvánítása 
mellett jelentette ki, hogy a kis
kereskedők érdekeiért mindig 
küzdeni fog s Ígéretet tett arra, 
hogy a vasárnapi munkaszünet
ért és az áruházi verseny letö
réséért maga is síkra száll. Egye
bekben pedig a kereskedők előtt 
szive és ajtaja mindenkoron 
nyitva áll. A képviselőt a ke
reskedők hosszasan ünnepelték. 
A  magyaros vendégszeretet fo
kozott jelét láttuk abban, hogy 
a gazdag vendégasztalon a min
tapincészet tizenkétféle b o r a  
volt, melyet a vendégek szak
szerűségi szabályok a l a p j á n  
kóstoltak. A mintapincészet ki
tűnő borraktárát mi sem jellemzi 
jobban, mint az a körülmény, 
hogy a borkóstoló senkinek sem 
ártott meg. A Baross fűszeresek 
mindvégig tisztán komoly üzleti 
elfoglaltságnak tekintették a fe
lejthetetlen tanulmányi délutánt.

Czermann Antal képviselő 
felhívta a kereskedőket arra, 
hogy már a legközelebbi időben 
a moóri borraktárakat tekintsék 
meg. Ott nyomban határozatba 
ment. hogy egy nagyobb tanul
mányi csoportot vezetnek a 
népszerű képviselő kerületébe.

Baross-siker a 
kofabank ügyében

Ismeretes, hogy a Baross Szö
vetség a pénzügyminiszter ur 
előtt panaszt emelt az u. n. 
koíabank gesztiója miatt, mely 
nagyban h o z z á j á r u l t  azon 
éles válságnak elmélyítéséhez, 
melyben a főváros csarnoki és 
piaci kereskedőinek jelentős 
nagy része van.

A pénzügyminiszter ur teljes 
mértékben honorálta a Baross 
Szövetség közérdekű előterjesz
tését s máris intézkedett abban 
a tekintetben, hogy ennek a tár
sadalomnak hitellel való ellátása 
a jövőben tisztára altruisztikus 
kezekben legyen. E pillanatban 
annyi tény. hogy a Mezőgaz
dasági Hitelintézet az akciót 
már nem folytathatja. Nincs 
azonban még — dacára a hetek 
óta folyó tárgyalásoknak — 
tisztázva az, hogy a hitelakció 
folytatását melyik szerv lássa 
el. Kétségtelennek látszik, hogy 
ebben az irányban is a minisz
ter ur magáévá tette azt a köz
érdekű kérelmünket, hogy az 
akció a jövőben a Budapesti 
Kisipari Hitelintézetre bizassék. 
Ezzel természetesen mélyreható 
struktúra változás következik 
be, amennyiben megtisztul ez a 
hitelakció mindazoktól az egye
sületi s egyéb magángazdasági 
érdekszálaktól, melyek miatt a 
válság kiéleződött. A harmadik 
nagy kérdés az, hogy a fizetni 
nem képes, de feltétlenül fizetni 
akaró adósok ügyét hogyan 
fogják nyugvópontra juttatni. 
Ebben a tekintetben is sok 
minden történik, amiről a nyil
vánosságot a folyamatban levő 
megbeszélések miatt tájékoz
tatni még nem lehet. Annyit 
azonban látunk és ez minden 
törekvésünk is, hogy minden 
fórum, amelynek az ügyhöz köze 
van, teljes mértékben igyekszik 
arra, hogy

a piacok és csarnokok kis 
b o ltosa i m entesü ljenek  
azoktól az állandó vesze
delmektől-, melyek eddtg fe- 
nyegetőleg fejük felett vol

tak.
Természetes, hogy az akciónak 
egészséges alapokra való helye
zése a múltnak nagyon alapos 
megvizsgálását is eredményezi. 
Nincs k é t s é g  abban, hogy 
amennyiben itt büntetendő cse
lekmények történtek bárki ré
széről, azok az illetékes fórum 
elé kerülnek. Legyenek tehát 
teljesen nyugodtak a piaci ke
reskedők, sorsukban változás 
fog beállani.
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M agyar törvényhozók sürgetik 
az áruházi verseny rendezését

A  Baross Szövetség múlt 
heti számában megjelent nyilat
kozatok a magyar törvényhozás 
összes pártjainál teljes megér
tessél találkoztak. A Baross 
Szövetség közgyűlésén elindult 
hatalmas arányú akció napról- 
napra halad s a tárgyalások 
szinte szünet nélkül folynak. A 
rendezés feltétlenül meglesz s 
ezt a Szövetség akciója nagy 
fokban megkönnyíti Jogos pol
gári öntudattal mutathatunk reá

arra, hogy a törvényhozás fér- 
fiai egymás után állapi jók meg, 
hogy a Baross Szövetség állás
pontja erkölcsileg s gazdaságilag 
egyaránt indokolt s teljes mér
tékben fedi az egész kereske
delem és ipar törekvését. A ma
gyar országgyűlés képviselői 
alanti nyilatkozataikban is hűen 
tükröztetik vissza az egész nem
zeti társadalom egyöntetű fel
fogását az áruházi verseny meg- 
rendszabályozása ügyében.

vitéz Makray Lajos
országgyűlési képviselő

szociális politikát hirdető reform
kormány bizonyára módot fog 
találni arra, hogy ezt a széles 
rétegeket érintő és fontos gaz
dasági kérdést megnyugtató mó
don rendezze s olyan intézke
déseket léptessen életbe, ame
lyek az áruhazak versenyét leg
alábbis korlátozzák. Senki sem 
gondol a szerzett jogok meg
nyirbálására, de az bizonxos, 
hogy a mi gazdasági viszonya
ink között telj'-sen kielégítenek 
minden közszükségletet a most 
fennálló áruházak és valószínű, 
hogy újabb hasonló alapítások

még tőkeerős vezetés mellett 
sem tudnának boldogulni. Indo
kolt tehát, ha uj áruházak nyi
tására a hatóság nem ad enge
délyt. Az élelmiszerszakma be
vezetése az áruházakba mél
tánytalan. E szakma legitim 
űzői a kisembereknek abba a 
kategóriájába tartoznak, akik so
hasem kelhetnek versenyre a 
nagyáruházak óriási tőkebeli 
felkészültségével és éppen ilyen 
méltánytalan az a verseny is, 
amelyet az áruházakban beren
dezett büffé- és vendéglőüzemek 
támasztanak a vendéglősipar
nak. Bizonyos, hogv ezeket a 
szempontokat az illetékes té
nyezők sem fogják figyelmen 
kívül hagyni, ha majd sor kerül 
a probléma elbírálására.

— Helyeslem a Baross Szö
vetség mozgalmát. Mindenképen 
meg kell akadályozni uj áruhá
zak létesítését s a meglevők 
mohó terjeszkedését. Ma általá
nos az a törekvés, hogy minél 
több gazdaságilag egészséges 
kisegzisztenciát teremtsünk, ezek 
a nagv áruházak azonban fel
szívják lassanként a kereskedő- 
és iparostársadalom egész vevő
körét és a maguk roppant anyagi 
erejükkel, tőkebeli felkészültsé
gükkel, kiterjedt hálózatukkal, 
szervezettségükkel olyan hatal
mas versenyt jelentenek, amely- 
lyel szemben ma már jóformán 
tehetetlen a kisember- Elvileg 
nem vagyok barátja a túlzott 
állami beavatkozásnak a gaz
dasági életbe, ami az állam 
munkakörének és elfoglaltságá
nak táldimenzionálását jelen
tené, de az említett veszélyek
kel szemben elsőrendű hivatása 
az államnak, hogy a gazdasá

gilag gyengébbek mellé álljon 
az erősebbekkel szemben-

Miután az áruházak többnyire 
tömegcikkeket árusítanak, áruik 
sokszor selejtesek és minőségük 
távolról sem olyan megbízható, i 
mint annak a kereskedőnek, 
vagy iparosnak a portékája, aki ! 
a maga vevőkörét állandóan j 
meg akarja tartani s ezért min
den igyekezetét, minden Ízlését 
és üzleti gondját arra összpon- j 
tositja. hogy vásárlóit meg is ! 
tartsa. Az áruház nem képes 
erre a figyelemre és ezért ma
gam is szívesebben vásárlók a 
kereskedőnél Az meg teljesség- \ 
gél indokolatlan, hogy az áru
ház krumplit, hagymát, fűszert 
áruljon bazárcikkek vagy di
vatholmik mellett. Kétségtelen 
tehát, hogy az áruházi kérdés j 
szabályozására mielőbb szükség i 
van és a kereskedőtársadalom ; 
érdekében megnyugtató módon 
kell a problémát megoldani.

Németh Imre
országgyűlési képviselő

Ismeretes a monopolkapitaliz
mussal szemben elfoglalt állás
pontom- amelynek logikus kö
vetkezménye, hogy minden nagy 
monopóliumszerű túltengés ellen 
áJást foglalok. Természetesen a 
legteljesebb mértékben helyes
lem a Baross Szövetség akció
ját is, amely védelmet kér az 
áruházak terjeszkedése és az 
egyéni kereskedők nagy társa
dalmának egzisztenciáját alap
jában megtámadó versenye el
len. Ezek, mint a legutóbbi vál
ságos évek eseményei legjob
ban mutatják, csakugyan hősies 
küzdelmet folytatnak üzleteik 
fenntartásáért és ha kis tőkével 
is, de becsületes, verejtékes 
munkával járulnak hozzá a gaz
dasági élet vérkeringéséhez. Ne 
felejtsük el, hogy ez a kis tőke 
azonban a kereskedőnek egész 
vagyona, amelyet az utolsó fil
lérig kockáztatnia kell, mig a 
hatalmas tőkével rendelkező és 
rendszerint részvénytársasági 
alapon működő nagyáruházak

még rossz üzletmenet esetén is ! 
ügyesebben spekulálnak és nagy 
vagyoni erejükkel aránytalanul 
nagy előnyük van az üzleti le
hetőségek kiaknázására. Egye
dül a tőke hatalma azonban 
nem adhat jogot számukra, 
hogy a működési körükbe sem
miképen nem tartozó kereske
delmi, vagy ipari szakmákat, 
mint amilyen az élelmiszeráru- ; 
sitás, vagy a vendéglői ipar, a 
legitim kereskedőtársadalom ro
vására kisajátítsák. A kormány i 
célja minél több önálló kiseg- j 
zisztencia teremtése, ezek támo
gatása a gazdasági élet minden | 
ágazatában és bizonyára módot ; 
fog találni az áruházak immár 
lebirhatatlan versenyével szem
ben is a kiskereskedők védel
mére. A z áruházi rendelet jönni 
fog és ha kell- törvényhozási 
utón is rendezni kell a kérdést 
annak a szociális politikának 
értelmében, amelyet a kormány 
hirdet.

vitéz Somogy váry Gyula
országgyűlési képviselő

— Mindenki, akiben csak 
.egy cseppnyi szociális érzés 
van, féltő aggodalommal szem
léli azt a harcot, amelyet ma a 

.kisemberek a maguk megélhe
téséért folytatnak. Az iparos- és 
kereskedőtársadalomnak a Ba
ross Szövetség hatalmas szer
vezete utján az áruházak ter
jeszkedése ellen megindított ak

ciója ennek a harcnak egy része, 
mert hiszen végeredményben 
arról van szó, hogy a Szövet
ségben tömörült kereskedő- és 
iparostársadalom tagjai a Szö
vetségen kívül állókkal együtt 
valamilyen védelmet találjanak 
az áruházakat létesítő és azo
kat fenntartó nagytőke ma már 
gyilkos versenyével szemben. A

Tors Tibor
országgyűlési képviselő

— Baross Szövetség akciója 
nemcsak gazdasági, h a n e m 
szociális okokból is indokolt 
kezdeményezés. Gazdaságilag 
indokolt azért, mert a mai üz
leti életben nem is kétséges, 
hogy a nagytőkékre támaszkodó 
áruházak a maguk gazdasagi- 
lag jártas, az üzleti politika 
minden titkában magukat kiis
merő vezetőikkel könnyen le- 
birják az amugyis küzködő ke
reskedőket, akiknek rovására 
terjeszkednek. Azt hiszem, nem 
nagyon tévedek, amikor a ma 
oly gyakori csődök és bukások 
egy részét annak a lebirhatat
lan versenynek számlájára irom, 
amelyet a nagy tőkével rendel
kező áruházak támasztanak a 
kereskedő- és iparostársadalom

nak. Szociális okokból azért he
lyes az akció- mert hiszen a 
kormányzatnak ismételten han
goztatott gazdasági politikája a 
kisemberek, a kisegzisztenciák 
védelmét tűzte ki főcélul. már
pedig tudomásom szerint a Ba
ross Szövetségbe tömörült tagok 
jórésze ezek táborába tartozik. 
Senkisem gondol bizonyára 
szerzett jogok megnyirbálására 
és semmiféle erőszakos cselek
vésre. hiszen a mai viszonyok 
között kerülni kell minden erő
sebb megrázkódtatást a gazda
sági életben, a mai állapot azon
ban méltánytalan és az abban 
az értelemben szorul rendezés
re, ahogyan azt a Baross Szö
vetség közgyűlésén elhangzott 
javaslatok kívánják.

A  B a r o s s  f ű s z e r e s e k  
m á rc iu s i ü n n e p é ly e

A Baross Szövetség fűszer- és 
csemegekereskedő szakosztálya 
az idén is megrendezi hazafias 
márciusi ünnepélyét. Az utóbbi 
hónapok folyamán a szakosz
tály vigalmi bizottságának ön
feláldozó nagyszerű munkálko
dása Móry János és kitűnő tár
sainak közreműködésével elérte 
azt, hogy ezek a társadalmi 
összejöveielek immár nemcsak 
eseményszámba mennek, ha
nem valósággal hozzátartoznak 
a szakosztály mind jobban bő
vülő kereteihez. Ma a Baross 
füszerszakosztály az egész szak
mában az egyedülállóan nagy
szerűen megszervezett tömeg, 
mely erejét hovatovább kifelé 
is éreztetni fogja.

Március Idusát a szakosztály 
szintén már nem tarthatja a 
szűkké vált székházban, ahol 
legfeljebb kétszáz főnyi közön
séget lehet elhelyezni. A  szak
osztály összejövetelein ennél 
jóval többen vesznek részt, leg
utóbb a farsangi délutánon kö
zel ötszázan voltak jelen. Ez 
parancsolólag Írja elő a szak
osztálynak azt, hogy megfelelően 
tág és kényelmes helyiségekről 
gondoskodjék.

Március Idusának ünnepségét 
a szakosztály a Tisztviselő Ka
szinó (VIII.. Eszterházy-utca 4.) 
helyiségeiben rendezi meg pon

tosan este 7 órai kezdettel. A  
megnyitó beszédet dr. Őrei Géza 
főigazgató, az ünnepi beszédet 
pedig Loskay István fogják mon
dani. Ugyanakkor azonban a 
Baross füszerkereskedők mű
vész gyermekei is fellépnek, 
mint eddig is minden esztendő
ben. A programm, melyet a vi
galmi-bizottság nagy gonddal 
összeállított, olyan tartalmas, 
hogy az a megjelenő vendégek 
minden igényét ki fogja elégí
teni. Etelről-italról a vendéglős 
gondoskodik. Belépődíj nincs. 
Ruhatár mindössze 20 fillér. 
Műsor 60 fillér. A  szakosztály 
vezetősége és a vigalmi bizott
ság mindent e l k ö v e t ,  hogy 
ez az összejövetel is szolgálja a 
Baross-összejövetelek nagy cél
ját.

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában!

Adóügyekben
n e  sa já t  fe je  sze rin t  
já r jo n  el. K e re s s e  fe l 
a d ó ü g y i ú tm u tató  

iro d á n k a t .

Baross tag B aross tagot támogat !
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A megreformált 
ipartestületek

A :árgyalás alatt levő ipari 
novella második fejezete az ipar 
testületi reformot hozza. Az ide
vágó intézkedések között számos 
olyan van, mely nemcsak magá
nak az ipartestületnek, mint tör
vényes alakulatnak szerkezetére és 
háti yosabb működésére vonatko
zik, hanem egyenesen kihat min
in egyes ipari műhelyre is.
Csak megelégedéssel lehet fo

gadni azt a gondolatot, hogy a 
elszerii szervezettség érdekében 

az ipartertületek kényszer egyesí
tésének gondolatát fejezi az uj 
törvény Lehetetlen állapot, hogy

az országban sok tiz papir-ipar- 
testület legyen, mint a helyi ér
zékenység és felesleges különállás 
kifejezője. Az iparosságnak ilyen 
tehetetlen, anyagilag alá nem tá
masztott és akció szempontjából 
tekintetbe sem jövő kis törpe 
ipartestületekre szüksége nincsen. 
Csak helyeselni lehet azt a szán
dékot, hogy erős ipartestületeket 
kiván a kormány az egész vona
lon, olyanokat, melyek a törvény
ben reájuk rótt feladatnak az ipa
ros közérdek szempontjából min
den tekintetben képesek megfe
lelni.

intézményes védelem
az árrombo’ók ellen

A novella egyik legfontosabb 
alkotása az. hogy az árrombolók 
ellen az ipartestületeket te jes 
mértékben felvértezi. Igaz ugyan, 
hogy ezen a téren a mi törvé
nyünk nem adja meg a teljes jo- 
got, melyet az 1934. osztrák ipari 
novella az ipartestületeknek bizto 
sitott, melyeket feljogosított arra, 
hogy az árrombolók ellen az ipar
testületi széken belül közvetlenül 
léphessenek fel, mégis a mi kü 
lön eges viszonyainknak megfele 
lően megalkotja ebben az irány
ban is az egészség s továbbfej
lődés lehetőségeit. Ha nem téve
dünk a törvény ezzel a szabályo
zásai tulajdonképen ki akar ala 
kitar: a gyakorlatban egy helyze
tet me y aztán — bizonyos ta- 
paszta ati esztendők elmúltával 
_  lehetővé tegye azt. hogy ezt a 
nehéz feladatkör, melyet egyelőre 
a kereskedelmi és iparkamarák 
kebelében a „háromtagú bizott
ság',  melyet nyugodtan nevezhe
tünk árrombolók-elleni bíróságnak, 
ki fog fejteni.

Kimondja a novella azt, hogy 
az ipartestület elöljárósága kon
krét bejelentés alapján köteles a 
kereskedelmi és iparkamarához 
továbbítani azt a panaszt, hogy 
az iparosok egy része az árakat 
a tisztességes iparűzés érdekeinek 
veszélyeztetésével oly mértékben 
szorítja le. hogy ezzel a szakma 
túlnyomó nagy részének árt. Ezen 
hivatali bejelentés alapján a ka
mara kebelében az u. n. három
tagú bizottság köteles az ügyet 
nyomban megvizsgálni. A három
tagú bizottság elnöke a kamara 
elnöke, vagy annak helyettese, 
két tagja pedig a felek kijelölése 
alapján a kamara kisiparos tag
jaiból egy-egy. A bizottságnak 
törvényes joga van, hogy a pana 
szollaktól bekérje költségszámitá 
saikat s amennyiben megállapítja 
hogy a panaszolt ár nem fedi az 
önköltséget, nem felel meg a ren
des, az észszerű gazdálkodás el
veinek, az árrombolás tényét

megállapítja és kiszabja a bírsá
got, mely száz pengőig terjedhet.

Ez a birság adott esetben anya 
gilag is jelentős lehet és alkalmas 
arra. hogy a kellő ellenőrzés alá 
vont árrombolókat elriassza ha
sonló cselekményektől. De van az 
Ítéletnek egy másik, az anyaginál 
sokkal súlyosabb oldala, ez pedig 
az erkölcsi rész, mely abban csú
csosodik ki, hogy az árrombolás 
a legvilágosabb bizonyíték az ipa
ros szakmai megbizhatatlansáyá- 
nak igazolására. Ennek következ
ményei aztán továbbnyulnak, hi
szen a szakmailag megbízhatatlan 
iparostól, amennyiben szakképe
sítéshez kötött iparban három 
éven belül háromszor, engedély
hez kötött ípargyakorlás esetében 
pedig három éven belül kétszer 
történik meg ilyen megállapítás, 
az iparigazolványt el kell vonni. 
Vagyis az Ítélet erkölcsi tartalma 
alapot szolgáltat arra, hogy az 
ilyen iparost az iparosság köréből 
ki lehet közösíteni. A tét tehát 
jelentős s így a háromtagú bizott
ság működése elegendő súlyos 
szankciókkal tudja biztosítani azt, 
hogy feladatának tel, es mértékben 
megfeleljen.

Ez a szakasz lehetővé fogja 
tenni azt. hogy az iparosok közül 
azokat, akik az áruhitel büntető 
módon való igénybevételével, akár 
pedig a munkabérek leszorításá
val vagy pedig a köztartozások 
halmozásával szerzik meg az el
lenállási alapot árrombolási mani
pulációkhoz, lehetetlenné tegyük. 
Persze ez a munka hosszadalmas 
és fáradtságos, melynek gyiimöl 
csei máról holnapra nem fognak 
érződni, de célszerű és s z í v ó s  ke
resztülvitel mellett fokozatosan 
megtisztul a mai zavaros helyzet.

Ez az árvizsgáló iparos biró'ág 
a maga összetételével is garancia 
arra, hogy működése gyors, biz
tos és eredménythozó lesz. csak 
éppen a kamara iparos tagjainak 
ezentúl lényegesen több dolguk 
lesz, mind eddig. Természetesen

Minden kávéhoz mindig valódi 
: Franck : kávépótlékot adjon! 
Jelentős j ö v e d e l m e t  biztosít 

magának!
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Apolia- &zt a bacáUáqot 
és ne*n (UceiUet cá soUa !

magán a kamarán is áll, hogy a fontos ügyet a jövőben kellően 
tői vénynek érvényt szerezzen s szolgálni lehet annak dacára, 
úgy látjuk, hogy ebben a tekin. hogy nem maguk az ipartestüle- 
tetben sem kell aggályt támasz- tek, vagy az ipartestületi székek 
tanunk. így tehát ezt a nagyon | kapták ezt kézbe.

Az élő munkaügyi bizottság
Az ipartestületek és jogelődjeik 

minden időben kötelesek lettek 
volna munkaügyi bizottságokat 
felállítani s ezeken beiül működni. 
Hivatásuk lett volna az. hogy a 
munkaviszályokat barátságos lég
körben egyengessék s főleg, hogy 
a munkaszabály szerződéseket 
megkössék. De erre nem került 
sor s Így h ába volt az eddigi 
ipartörvények rendelkezése, hogy 
munkaügyi bizottságokat létesí
tünk az ipartestületeken belül, a 
törvény e rendelkezése holt betű 
maradt s nem lett élet soha. Ter
mészetesen okának kellett lennie, 
hogy helyes törvényi intézkedés 
mégsem ölthetett testet. A főok 
abban keresendő, hogy semmiféle 
szankció nem állt rendelkezésre, 
mellyel egy ilyen szerződésnek 
érvényt is lehetne szerezni.

A novella változtat ezen. Az 
ipartestületeket újólag kötelezi 
munkaügyi bizottságok felállítá
sára s megállapítja azt, hogy 
amennyiben munkaszabályszerző
dés létesítéséi e alakittatik, a mun
kaügyi bizottság, az ipartestületet 
is de a munkavállalókat is szer
ződő télnek el kell ismerni. Mind
két fél meglevő garanciát tartozik 
nyújtani arra az esetre, ha a 
szerződés nem tartatnék be, sőt 
ezen továbbmenöen kötbér kikö
tése is meg van engedve. Vagyis

a munkaszabályszerződés betar
tása mögött is meghúzódik végre 
a legfontosabb szankció : az anya
gi áldozat. így egészen másként 
néz ki a kérdés s biztosra lehet 
venni, hogy az ipartestületek a 
kollektív szerződések megkötésé
nek esetére kikerülnek abból a 
nehézkes helyzetből, melyben ed
dig voltak.

A munkaügyi bizottság az ipar
testületek uj szerve lesz, melynek 
szervezetét, választásának módját, 
feladatkörét, eljárását stb. külön 
miniszteri rendelet fogja megálla
pítani. Már ebből is kitűnik, hogy 
a munkaügyi bizottság részére a 
kormány az ipartestületek legjobb
jainak közreműködését akarja 
biztosítani.

Azzal pedig, hogy a munka
szabályszerződés kormányhatósági 
jóváhagyást igényel, a legteljesebb 
módon kidomborodik az az el
gondolásbeli egységes vonal, mely 
a minimális munkabérek rendsze
rének kiépítésére alapítva végig
vonul a magyar kézművesség 
égető kérdéseinek szabályozásá
nál. A törvény sok tekintetben erős 
feladatokat ró az iparosságra, an
nak aktiv alkotó közreműködésé
re számit és minden jel arra mu
tat, hogy az ipartestületeken belül 
a régi életnek, tisztelet a kivétel
nek, végeszakad.

Áll a harc a cipészipartestület 
vörös frontja ellen

A fővárosi cipészipartestület j 
kebelében az idei közgyűlés kap
csán ismét megindult küzdelem 
döntő szakaszához érkezett: a
részleges tisztujitás kapcsán el 
rendelt szavazás során a vörös 
túloldal olyan tömegben követett 
el hibákat és törvényellenessége
ket, hogy ezektől saját maga is 
megijedt s igy a múlt héten meg
tartott folytatólagos közgyűlésen 
az egész tisztikar egyöntetűen s 
kivétel nélkül lemondott. Siettette 
ezt az a körülményt, hogy a pol
gári elemek a felelősségben to
vább osztozni nem kívántak.

A polgári front — ha a szava 
zások eredményét meg nem hami
sítják — már az első menetben 
győzött volna, de őszintén szólva, 
nem ért volna el célt, mert em
berei kénytelenek lettek volna 
második sorban maradni egészen 
az általános tisztujitásig.

Most, hogy a lemondás bekö 
vetkezett, uj helyzet előtt állanak 
a cipésziparosok. A polgári harc
vonal régi lagymatagságát meg
hazudtolva, végre önmagára éb
redt s teljes erővel dolgozik. Az 
összes előjelek amellett szólnak,

hogy ebben a vörös mentsvárrá 
átalakított testületben is megindul 
a nagyszabású tisztogatás mun
kája. Az ipari novella végrehaj
tása ebben az ipartestületben is 
vezetésre és alkotásraképes em
berek uralmát teszi szükségessé.

Nemcsak a szakmai iparosság, 
hanem az egész magyar kézmű
vesség elvárja, hogy a fővárosi 
vezetömesterek, az u. n, szalon
tulajdonosok ez egyszer ne von
ják ki magukat a küzdelemből, 
hanem egy akarattal és egy lélek
kel álljanak sorompóba Mutassák 
meg ők, mint tapasztaltak és mint 
a szakma értékei, hogy testületet 
hogyan kell gondozni s az összes
ség javára célirányosan vezetni. 
Semmiféle szemé l y i  kérdésnek 
nem lehet jelentősége. A személy 
egészen harmadrendű szempont. 
Az elv a fontos: az ipartestület 
polgári intézmény s ennek pol
gárok, mégpedig szakmájukat s 
hazájukat szerető s mindkettőért 
aggódó polgárok kell, hogy vezé
rei legyenek. A Nemzeti Egyesü
lés eddigi 17 tagú bizottsága máris 
kiszélesítette kereteit s negyven- 
tagúvá alakúk, ezzel a főváros



4 BAROS.S-SZÖVETSÉG 1- zérrt.

A  céhszabályzal 
i|»arvédcliiiijekkntő§égt‘

Irta : Kolling Oszkár

minden kerületét kellő körzetekre 
osztották s odadobják a keztyüt 
azoknak, akik a helyzetet kihasz
nálva, a formai jog szerint ugyan 
bírták, az erkölcs szerint azonban 
csak bitorolták az ipartestületi 
uralmat, mert hazug beállítás az, 
mintha a magyar főváros cipész
mestereinek többsége nem polgári, 
hanem vörös gondolkozásu volna.

A polgári frontnak meg kell 
mutatnia végre azt, hogy annyi 
esztendő viszálykodása után félre
téve minden mást, csak egyet lát: 
magát az ipart s annak szolgála
tát. A Nemzeti Egyesülés vezetői 
hangsúlyozzák, hogy bár az utóbbi 
évek során kiadott iparigazolvá
nyok birtokosai legnagyobb része 
erősen a szakszervezeti iskola 
levegőjében nőtt fel, mégis áll az 
a tétel, hogy a szakszervezeti le
vegő gyorsan eloszlik, csak éppen 
megértéssel és kartársi megbe
csüléssel kell fogadni azokat is. 
akik tévtanok áldozatai lettek. 
Sokszáz olyan iparos van, aki ta
lán nem is hallotta még soha a 
polgári társadalmi és gazdasági 
rend tanait, mert minden szabad 
idejét amikor a mesterséget ta
nulta és gyakorolta, a szakszer
vezet foglalta le.

A Nemzeti Egyesülés sürgeti a 
fővárosi cipésziparosokat, hogy 
esetleges ipartestületi tagdíjhát
ralékukat sürgősen rendezzék, 
hogy ekként szavazati jogukat 
biztosítsák Az iparíestüiet össz- 
vezetőségének lemondása az újabb 
tisztújító közgyűlés megtartását 
hamarosan szükségessé teszi .  
Mind izonáltal az előkészítésnek 
alaposnak kell lennie s ezért nem 
várható, hogy 30 napnál koráb 
bán tartassák közgyűlés. A pol
gári front még belemegy ebbe a 
kényszerű huzavonába, de csak 
azért hogy a leszámolás minél 
alaposabb s gyökerekig hatoló 
legyen.

Ritka jubileum  
a KÍT-foen

A Kereskedő Ifjak Társulata 
köztiszteletben álló tagjának, ív a- ' 
nics Miklósnak a tiszte etére ün 
népi vacsorát rendezett abból az | 
alkal imból, hogy Ivanics Miklós 
most érte meg születésének nyolc 
vanadik házasságának ötvenedik, 
társulati tagságának hatvanadik 
és gyári képviseletének ötvenedik 
év.orduióját. Az ünnepi vacsoán 
nagy számban vettek részt a bel
város kereskedői és kereskedő 
ifjai A jubilánst Mössmer József, 
kereskedelmi tanácsos elnök’ 
Kronberg József törv. biz. tag a 
Társulai propaganda bizottságá
nak elnöke Vorák József társu
lati alelnök és az öreg ta:ok ne 
vében Molnár Lajos köszöntötték.
A Kereskedelmi és Iparkamara 
képviselet ben Kemény Dezső 
titkár szólalt fel. Az üdvözlésekért 
Ivanics Miklós meghatottan mon 
dott köszönetét.

D rogisfák a N em zefközi 
Vásáron történő k icsinybe- 
ni árusítások ellen, a  Buda
pesti Drogisták Ioadestülete megálla
pításával annak, hogy a magyar ipar 
fejlettség t, termelő és versenyképessé
gét bemuta ni hivatott Budapesti Nem- 
zy' közi Vásáron a drogéria üzletek kö
rébe tartozó kozmetikai, pipere- és il
latszereket kicsinyben árusítottak és az 
árusításokkal érzékeny kárt okoztak az 
üzleti forgalom összezsugorodása miatt 
csökkent keresettel küzdő drogistáknak 
felterjesztéáileg kért rendelkezést arra. 
hogy drogériacikkeknek a vásár terüle
tén való defail árusítására jogosáé en
gedélyek ne adassanak ki.

A  súlyos gazdasági válság megol
dása kepezi sarkelatos feladatát az or
szágok sorsát intéző köröknek. Súlyo
san beteg a gazdasági rendünk és vele 
mindama szervek, közületek. osztályok 
és vállalkozások, amelyeket hol köze
lebbről. hol távolabbról érint a gazda
sági élet.

Ezek közül mindenekelőtt elsősor
ban az ipar érzi a mai viszonyok sor
vasztó hatását. Viruló nemzeti életet és 
fejlődőképes társadalmi jólétet az ipari 
produktív tevékenység termékenyítő 
ereje nélkül pedig elképzelnünk sem 
lehet.

Így volt ez a múltban, de igy lesz 
ez a jövőben is.

A  történelmi múltak ismerete adja 
meg elsősorban minden iparosnak ama 
öntudatot, melynek segélyével nemcsak 
jobban megkedveli, megbecsüli iparát, 
de ennek érdekeiért is mindenkor síkra 
szállni kész.

1480-ban Mátyás király Varasd vá 
rosának azon szabadságokat adja. me
lyekkel ezen iparosok más királyi vá 
rosokban dicsekedhettek. Különösen — 
hogy céhtársulatot alkothassanak — 
évenként egy céhmesteri választhassa
nak. ki a társulatot igazgassa s a mes
terségre vonatkozó pórokét megítélje. 
Mesterré csak az lehessen, kit a céh 
és annak mestere befogad ; uj tag a 
cehbe való felvételekor két arany fo
rintot. négy font viaszt s a céh többi 
tagjainak egy ebédet köteles adni. Ki 
a céhbe felvéve nincs, mesterségét a 
városban nem űzheti ; ha űzné, műveit 
a céhmester elkobozhatja, valamint 
azon idegen műveket is, melyeket a 
kereskedők a varosba hoznának. To
vábbá meghagyja a város biráinak. 
hogy a mesterembereket a mesterség 
őket illető pö;ökben törvényszékük 
elébe ne idézzék, őket jogaikban ne 
háborgassák, a céhmestert az idegen 
művek elkobzásában ne gátolják : kü
lönben ezek megtartására a bán és 
főispánok által is kényszerittetni fognak.

E céhszabadalom a dunántúli or
szágrészben sok ideig például szolgál, 
mely szerint más városok iparosai is 
igyekeztek biztosítani üzletüket. Bizo
nyítja ezt Nádasdy Pál következő le- 

I vele :
My Nádasdy Pál. Fogaras földének 

j örökös és Vass vármegyének főispánya 
| stb. Adjuk emlékezetére mindeneknek 

az. kiknek illik, hogy az mi jószágunk
ban lakozó mesteremberek könyörgé
sekkel my elönkbe jővén, egy hárttiáró 
irott függő pecsétes Czéh levelét az 
Varasdi városnak pöcséli lévén rajta, 
mely magában foglalja az boldog em
lékezetű első Mátyás királynak Czéh 
levelét, kérvén azon minket, hogy mojs 
bizonyos czéh levelet adnánk az mi 

! jószágunkban minden rendbélyi mester- 
: embereknek, az mely nékünk mutatott 

levélnek igénkint való rendi igy követ
kezik : Nos Mathias stbbi. My annak 
okáért meg tekintvén az mester 
embereknek törekedéseket és az közön
séges igazságot és azt is, hogy minden 
dolgok az mi urasságainkban jó l rend
del viseltessenek ez  fölül megirt leve- 

1 let és az mesterembereknek kívánságát 
dicsér’ ük, jóvá és helyessé hattuk,

: meg is erősítettük illen formán és illyen 
I okkal, hogy ők magok között minden 

rendbeliek Czéhmester rendöliyenek

Bölcs királyaink már évszázadokkal 
előbb szabályozlak az iparűzés mód
ját és egyben a foglalkozással járó 
életlehetőség alapjait.

Ismerték a z  igazságot, hogy a mé
hész az üresen álló méhkapláraUban 
ődöngő méhektől nem várhat mézter
melést. ha teleiében még tőlük a méz- 
gyüjtési lehetőséget is elvonja és ezért 
a produktív iparosságot munkájuk ér
tékelésén kívül, nemzetgazdasági szem 
pontból is. különösen megbecsülték és 
valóban meg is oltalmazták.

A  múltak em e emlékeiből szem elvé
nyeket idézünk, melyek a X V . század 
honi viszonyaira élénk világosságot 
vetnek olyan időkben, amikor hazánk 
berkéi hangosak voltak az ellenséges 
harci zajtól. Ily viszonyok között végre
hajtott iparvédelm i rendelkezések en
nélfogva a késői utódok előtt fokozot
tabb érdeklődésre tarthatnak számot.

I attól fügienek és ahoz halgassanak és 
, az mestersignek rendiben mestersigt-k- 
1 nek helyin hagyását avagy fogyatko- 
! zását az Czéhmester az kit ük eszten- 

dönkint választanak, melléje rendölte- 
tett hüttvös emberekkel megítélhesse, 
és az kit büntetni köll, megbüntethesse. 
De az mesterségeken kívül va ló  vit- 
kekért ez megbüntetésünk aló legyenek 
vezettetvén.

Annak fölötte munkójoknak árát és 
jutalmát, valamint ez több urak és fő
rendek velünk egyetemben limitállyák, 
magokat ahhoz tartsák. Továbbá  mi
dőn nekünk mesterségekre szükségünk 
ieszen, esztendőnként tartozik minden 
mesterember avagy maga avagy ele
gendő mesterlegénye az my váróinkban 
vagy Udvarházainkban mivelni. Vége
zetre ezt is megengedtük, hogy az my 
jószóginkban lévő  sokadalmakban ide
gen helyrül való mesteremberek az 
sokadalmaknak estén és más nap is 
kilencz óráig ne árulhassanak ; kilencz 
óra utón mindeneknek közz légyen az 
vásár és az marha eladása. Mind ezek
nek bizonságára erősségére altuk ez 
my jelen való levelünket kezünk írá
sával és pöcsétünkkel megerősítvén. 
Dátum in Castro nostro Sárvár in festő 
6. Symeonis et ludae apóst a. d. 1617 a.

Mind ez átírva talóltatik 11. Ferdinánd 
1634-iki mórc. 12. kelt levelében, mely 
által Csepregg és Sz. M iklós m ezővé- i 
rosok mesterembereinek a Nádasdy 
Pál által adott C2éh szabadalmat meg- j 
erősiti (Sopron várm egye levéltára) i 
(Horváth M ih á ly : Magyar Regeszláh 
1861. év i Tört. tár. 171 — 172.)

A  XV. század elején is találunk az 
ipart érintő emlékre. Zsigmond király
nak Sopron városához 1427-ben intézett 
felhivásóban.

A  város elöljáróihoz fordul a végett, 
hogy „ duos artifices de medio
vestri et de socretatae letius artis me- 
chanice prelacte Civilatis nostre Sopro- 
niensis“ . . .  a céhhez tartozó mes
terembereket feleségestől és tulajdonú-

I Brunltuber
V ili. ,  B a ro s s -u tca  61. T el. 34-1-78. 1

M űvészi elsőrangú fényképek, le ve lező - t  
lapok, aquarell, o lajfestm ények. J

J u tá n y o s  á ra k .  |
Baross tagok és azok  csa ládtagjainak i

10*/« k e d v e z m é n y .  «

kát képező ingóságaikkal küidjen •, 
Nándorfehérvárra. Zsigmond ezzel 
intézkedésével óhajtotta a délvidéknek 
és e városnak iparat és kereske leimét 
fejleszteni s virágzóvá tenni (i. : 139.
oldal 96. ok levél )

De nemcsak a XV . szazadban, h- 
nem már jóva l előbb is találunk az 
iparűzésre vonatkozó okirutos rendel
kezéseket. Ezek a XV . századig nyúl
nak vi>sza és bennük az ipar. mint 
jk< r estvére a kereskedelemnek, azzal 
együtt nyert szabályozóst. A z  évszáza
dos bölcs és sok előrelátásra valló ir- 
L-zkedtsek, mind megannyi emlékei a 
kézm üvesipar hajdani megbecsülésé
nek és értekelésének.

A  középkori társadalmi viszonyok s 
a belőlük fakadt ő>i jogok ismerete fo- 
kozot’abb mértekben biztosítják amaz 
ereamenyekt t. amelyekért a mai nehéz 
és sorsdöntő időkben a magyar ipa
rosságnak — a magyar kisipar jövője 
érdekeben sikra szállnia és küzdenie 
kell.

Mikor je len n ek  m eg 
a Budapesti N em zetközi 

V ásá r u tazási iga zo lván ya i?
A Budapesti Nemzetközi Vásir 

igazolványai, amelyek tudvaléi - 
lég a Vásár alkalmából rendkívül 
mérsékelt áru utazást tesznek le
hetővé 27 államvasuti. hajózási ér 
légiforgalmi vonalain, már sajiü 
alatt vannak és március hó k ö 
zepén fognak elárusitásra kerülni 
az összes utazási irodákban, vala
mint a Vásár kb. 1COO bel- és 
külföldi képviseleténél és vásár- 
igazolvány-elárusitójánál. A vásár 
igazolványhoz csatolt jegyfüzet je
lentős kedvezményekre jogosít a 
színházakban, szórakozóhelyeken, 
a világhírű budapesti gyógyfür 
dökben, stb.

Mennyit tenne ki a posta
csom agok  után a fővá ros
ban szeden dő  kövezetvórr- ?

Említettük már korábban, hogy a : 
város részéről felmerült a terv arra % 
natkozólag, hogy a postacsomagoké 
külön kövezel vámmal sújtja. A terv 
szerint a főváros minden egyes p< - 
csomag után 10 fillér kövezetvámot 
hajtana be. Ez a rendszabály a be
avatottak szerint a főváros költségve
tése részére mintegy évi ' ; ezer 
pengő bevételt jelentene, másszóval a 
főváros kereskedőit évi 600  ezer p e r g ő  
újabb teher sújtaná. A z  az ellenvetér' 
hogy' a postacsomagok ezen terhét a 
magánosok is viselik s igy nem áll. 
hogy a kereskedelem egyedül viseli 
azt. nem állja meg a helyét, mert a 
postacsomagok statisztikája mutatja, 
hogy a címzetteknek túlnyomó nag> 
része kereskedő. Nem hihető, hogy ezt 
az újabb megterhelést minden további 
nélkül áthárítani lehessen s igy minden 
ellenkező beállítással szemben áll a 
kereskedők azon érvelése hogy ezt a 
terhet úgyszólván egyedül lennének 
kénytelenek viselni. __

Az igazságos Mátyás iparvédelmi 
intézkedései
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Markovics Endre a szabó- 

ipartestlileti szék elnöke lett a 
legutóbbi tisztujitás alkalmával. 
Ezzel a szabóiparosok ipartestü- 
iet székének mást dik elnöke is a 
Barossból került ki. mert az első 
elnök Rétay Imre is innen volt. 
Rétay Imre teljes- n uj nyomokon 
járt, egy frissen hozott intézményt 
kellett a jogszabályok betűiből az 
. etbe átültetnie.

Nagy munka volt ez s hogy 
sikerült kétszeres dicsősége Rétay - 
nak. aki o yan ipartestületi széket 
alkotott, ho«y működését felső 
helyen is példaképen említették. 
Ezt az örökséget vette át Marko 
vics Endre, aki nem kevesebb 
eréllyel és iparos öntudattal, szak
irányú tapasztalattal és az ipar 
iránti szeretettel veszi át a tisztet, 
amikor az ipari novella számos 
vonatkozásban uj feladatkört ró 
a székre, de egyben felruházza 
több szankcióval is.

Katay J ó zse f nyolcvan
éves . A napokban ünnepelte 
Kútay József, az ismert vaskeres- 
kedo cég szenior főnöke 80-ik 
születésnapját. Ez alkalomból a 
Baross Szövetség vezetősége ben
sőségesen üdvözölte a fóvá os 
kereskedő és más társadalmi ré
tegeiben is egyaránt köztisztelet
nek örvendő szenior k reskedőt, 
akit csak n mrég köszöntöttünk 
félévszázados önálló munkálko 
dása alkalmából.

B aross-szabók  az ipari 
reform ért. A Baross Szövetség 
férfi- és nőiszabóipari szakosztá
lyai múlt csütörtökön folytatóla
gosan tá gyalták az ipari novella

ndelkezéseit. A szakosztály úgy 
ezen mint pedig a mai nap egy
behívott tanácskozáson, megbe
széli azokat a teendőket, melye
ket a novella végrehajtására vo
natkozó rendeletek ügyében az 
ipar érdekéből tennie kell. Itt 
említjük meg hogy a Szövetség 
egyéb szakosztályai is tárgyalják 
a novella egyes rendelkezéseit s 
az ipari csoport már a legköze
lebb időben meg fogja hozni 
összesítő javadatát, melyet az 
összes érdektestületek közül 1* g- 
elsőnek terjeszt az ipari minisz
ter elé.

Mit eredm ényezett a Buda
pesti N em zetközi Vásár ta

nulmányi csoportjának 
londoni útja ?

A British Industries Fair alkal
mából a Budapesti Nemzetközi 
Vasár rendezésében magyar gaz 
dasági szakemberekből álló tanul
mányi csoport utazott Londonba.
A csoport tiszteletére az angol 
külkereskedelmi miniszter, vala
mint a Délafrikai Unió miniszté
riuma teát adott és ünnepi ülést j 
rendezett a londoni kereskedelmi 
kamara is. Ezen összejövetelek 
alkalmából nemcsak a brit-magyar 
gazdasági forgalom fejlesztési le
hetőségei kerültek megvitatásra, 
hanem a jelenlévő angol és ma
gyar nagyiparosok és kereskedők 
nagyarányú konkrét üzleteket is 
kötöttek. Az üzleti eredmény any- 
nyira kielégítő volt. hogy a kap
csolatok további kiépítése céljából 
a magyar tanulmányi csoport lon
doni látogatását fontos gazdasági 
szakemberekből álló nagyszámú 
angol csoport fogja a májusi Bu
dapesti Nemzetközi Vásár alkal
mából viszonozni.

A z iparos árvaház kérdése
A z  IP O K  egyik számában olvassuk: 

..A Marcibá lyi-té.i hatalmas szé
kesfővárosi telken nagyszabású átme
neti fiuolthont és ipari nevelőintéze
tet létesítenek. A z  uj létesítmény 
egyébként előhírnöke az egész árva
házi kiképzési rendszerünk gyökeres 
megváltoztatásának. A z  elméleti ok
tatást felváltja gyakorlati irányú ipari 
nevelés, amelyet az elemi ismeretek 
megszerzése uián nyomban megkez
denek. A  növendékek létszáma össze
sen kétszáz lesz. Ezek közül a fele a 
2— 14 életévek között az átmeneti ott
honban fog lakni. Ezek a gyerme
kek valamennyien az árvák, továbbá 
az elhagyott és lelencgyermekek sorá
ból fog kikerülni és amikor elérkez
nek az inaskorba, átlépnek a külön
leges szakirányokban nevelő ipari 
tagozatba. Figyelemreméltó, bár egye- j 
lőre csak nevelőintézet jellege lesz ezen [ 
intézménynek, már az első év eltelte j 
után az egész vonalon megszüntetik j 
azt a ma dívó rendszert, hogy az 
árvaházi lakók künn a városban, 
magániparosoknál tanulják meg a 
szakmájukat. A  főváros ugyanis a 
társadalomnak e szerencsétlen hajó
töröttjeiből a legkiválóbb, a legtanul- 
tabb és legszakképzettebb Iparoso
kat kivan ja nevelni.”

Örömmel üdvözöljük ezt a szociá
lis eszmét, amelyet többek közt dr. Őrei 
Géza főigazgató vetett fői az Iparokta
tás 1912-iki. illetve a „Műhelynevelés 
Páris iskoláiban" (1914.) c. nagyobb 
pedagógiai munkájában. Utóbbi könyv 
„Iparossegédkcpző iskolák” cimü feje- 
zetebt n Ecole Dorian-t Írja le. ahol az 
árvákból : villanyszerelőket, vaseszter
gályosokat. lakatosokat és asztalosokat 
képeznek ki. Jelzett könyv 72. lapján 
ezt írja: „A z  allam számos árvaházat

! fenn. A z  árvák egy része elvégzi 
a négy középiskolát, sőt néha érettsé- 

; git is tesz. A  másik nagyobb részéből 
: inas lesz. A  továbbtanulók állandó 
| felügyelet alatt vannak 14— 18 éves ko

rukig ; az utóbbiakra, kik inasok lesz
nek. kevésbé ügyelnek fel, holott ezek
nek talán erre nagyobb szükségük van. 
Ezek részére gondolom célszerűnek a 
segédképző felállítását, hol rendszeres 

! oktatás s felügyek-1 mellett jóravaló. 
becsületes s szakszerű iparosok lenné
nek. Ha pedig az árvák száma nem 
tenné ki a műhely betöltéséhez szük
séges létszámot, bejáró növendékeket 
is lehet felvenni csekély díjazásért, 
vagy ingyen, mint azt az „École Dorian” 
teszi Parisban.

Valamennyi árvát fölösleges közép
iskolákba, kereskedelmi iskolákba já
ratni, hanem az ipari pályákra kell 
őket irányítani, erről ir dr. Őrei Géza 
az Iparosok Lapja 1933-iki számában 
„Pályaválasztás“ c. fejezetben. Sőt ide 
utal nevezett iró „ A  műhelynevelés és 
takarékosság“ c. értekezésében is, mi
dőn a fanoncoktatásról beszé l: ..Műhe
lyekkel is fel kell szerelni az otthono
kat (árvaházakból ez hiányzik), hogy 
ők szórakozásképen gyakorolhassák 
magukat szakmáikban. Ahogy a diákok 
részére az internátusok bizonyulnak 
legjobbnak a nevelés és oktatás terén, 
épugy fognak a legjobbnak bizonyulni 
bennlakásos tanoncotthonok az iparos 
és kereskedőifjak nevelésében, akikre 
bizonyára van akkora szüksége a nem
zetnek. mint a mechanikus munkát 
végző, iparost és kereskedőt talán le
becsülő kis hivatalnokra. Egyiknek is, 
másiknak is jellembeli fajsulya ugyanaz, 
ha megvan benne embertársainak kö
zös megbecsülésén kívül két nagy 
erénye : a munka s hazaszeretet.

B u d a  legforgalm asabb
pontján
e l s ő r e nd ű  helyen, 
Kris/.tina-tér sarkán

nagy üzlethelyiség
máj us  hó 1-ére esetleg felosztva is k i a d ó !  
É r d e k l ő d n i  l e h e t  Kr i  s z t  i na- l é r 1. I. e m. Casi nó.

Bornemisza
iparügyi miniszter terve

a Technológiai Könyvtár tovább
fejlesztéséről

A z ország ipari előhaladásával kap
csolatban igen érdekes és jellemző tü
net, hogy műszaki tudományok iránti 
intenzív érdeklődés az utóbbi évek alatt 
nálunk is már haalm as arányokban 
kezd megnyilvánulni. Ennek az örven
detes tengnek legmeggyőzőbb bizonyí
tékát nyújtja országos ipari és műszaki 
szakkönyvtárunknak: a Technológiai
Intézet Nyilvános Könyvtára látogatott
ságának példátlan arányú rohamos 
megnövekedése. Mig ugyanis az 1924- 
évben csak 1921 o lvasó  használta, az 
1929. évben már 20.169. s az 1934 év
ben 33.408 látogatást jegyzett fel a 
könyvtár.

A z  1933. évben azonban, az időköz

ben szükségessé vált második olvasó
terem létesítése folytán, hirtelen 57.014- 
re szökkent fel az olvasótermek láto
gatóinak száma. Rendkívül érdekes 
hogy az elmúlt év folyamán egyéb fog
lalkozásúak között több mint 15.000 
mérnöki. 8000-en felüli egyéb műszaki 
s 11.800 kisiparos és szakmunkás lá
togatást mutat fel a könyvtári statisz
tika, Ezen értékes s az iparfejlesztés 
szempontjából nagyfontosságu állami 
szakkönyvtár fejlesztésének elősegíté
sére alakult Technológia Könyvtár Ba
rátai Egyesületének küldöttsége most 
tisztelgett Bornemisza Géza iparügyi 
miniszternél s egyben átnyújtotta neki 
az egyesület terjedelmes feliratát, amely-

\  csokoládét
M v v y t v  árusítsunk

EBBEN AZTÁN 
KÉNYESEK V A G Y U N K  

Ml FÉRFIAK
D e  most mór  túl v a g y u n k  

a  bor ot vál ko zás  gondjain.

E l i d a  b o r o t v a s z a p p a n  

finom és e n yh e  ha b já v a l  

m é g  a l e g k e m é n y e b b  

s z a k á i t  is m e g p u h í t j a .

A  bor ot vál ko zás  k ö n n y ű  

és é l v e z e t e s .

ELI DA
BOROTVA SZAPPANT!

ben az egyesület e fontos szakkönyv
tár további fejlesztése érdekében tett 
közérdekű javaslatokat.

Bornemisza miniszter válaszában 
hangsúlyozta, hogy a Technológiai 
Könyvtár problémáit igen jól ismeri, 
szeretné mielőbb megvalósítani, hogy 
az egész Technológiai Intézet minél 
hatalmasabb iramú fejlődést vehetne 
fel. Kívánatosnak tartja, hogy az, mint 
ipari kísérleti és kutató intézet a világ
híres németországi Kaiser W ilhelm  
Institut mintájára épüljön ki. Úgy a 
könyvtár, mint az egész intézet terüle
tileg meg nem felelő elhelyezése foly
tán a miniszter szerint is időszerű és 
kívánatos, hogy az ugyanazon épület
tömbben szintén túlszüken elhelyezett 
állam i felsőipariskola még a háború 
előtt megvásárolt telkére kitelepittessék, 
illetve ott épüljön fel. Ez az ügy a kul
tuszminiszterhez tartozik ugyan, de szí
vesen áil ennek a gondolatnak a szor
galmazására is rendelkezésre. Ezután 
még ígéretet tett a miniszter a könyv
tár egyes apróbb problémáinak kielé
gítő megoldására, melyekért az egye
sület elnöke. Kelemen Móric mondod 
köszönetét. A  küldöttségtől, melyben 
Görgey István, Malasits Géza és Mül- 
ler Antal országgyűlési képviselők vet
tek részt, Bornemisza igen szívélyes 
hangon vett búcsút.

Az ipari miniszter
r e n d e z i  a nyilvános 
összejöveteli helyeken 
való fényképezést

A  fényképész-iparnak régi sérelme, 
hogy a nyilvános összejöveteli helye
ken a magukat fotóriportereknek ki
adó fényképészek egész serege szokott 
felvonulni s igy az a csekély kereseti 
lehetőség, ami itt-ott kínálkozik, teljesen 
az elvadult konkurrencia áldozatává 
válik. A  Baross Szövetség fényképész 
iparosai ebben a tekintetben többizben 
írtak már fel a kormányhoz. Bornem
isza Géza ipari miniszter az érdekeltek 
kívánságára most rendelettervezetet dol
goztat ki, melyben szabályozni fogja a 
nyilvános összejöveteli helyeken való 
fényképezést A  fényképező-mesterek 
ezt az intézkedést nagy bizalommal 
várják, mert remélik ettől a mostani 
helyzetnek gyökeres orvoslását.

Színházi látcsövek, szem üvegek, orresiptetők. 
Ze iss üvegekkel. Barométerek. hőmérők a 

legjobb kivitelben

CALDERONI ÉS TÁRSA
látszerészeknél

Bpesl, V., Y»rfl«nartT-ttr 1.

Naponta
F R I S S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.
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H árom száz francia, há
rom szá z  an go l d iák m eg 
h ívásos nyara lása M agyar- 
o rszágon . A  Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Országos Szövet
sége Idegenforgalm i és Utazási Irodája 
szám olva az ország valutáris és dev iza 
nehézségeivel, f. év nyarán háromszáz 
francia és háromszáz angol diákot hoz 
a nyári szezonban Magyarországra, 
hogy ezzel lehetőséget nyújtson idegen 
nyelvtudásuk tökéletesítésére mind
azoknak. akik a mostani valutáris ne
hézségek miatt nem utazhatnak kül
földre. A  külföldi diákok igénylését 
már most eiőjenyzi a M EFHOSZ Uta
zási és Idegenforgalm i Irodája, Bpest. 
IX.. Ferenc-körut 38. szám földszint 2. 
Telefon : 87-2-74. Igénylési lapok a fenti 
címen kaphatók.

O lasz lira  fe lá r  m entes  
kiutalása. A Nemzeti Bank 
tudatta a pénzintézetekkel, hogy 
március 2-től kezdve utazás, üdü
lés és gyógykezelés céljaira úgy 
engedély, mint útlevél alapján a 
korábban kibocsátott előírások ke
retében olasz lírát felár-mentesen 
fog kiutalni. Ez alkalommal közli 
a Nemzeti Bank azt is, hogy min
den egyéb, nem árutermészetü ki
utalásnál a líra után 5e/o felárat 
fog számítani. A február 29-ig be
nyújtott. de eddig még el nem in
tézett igényléseket ezen az alapon 
fogják elintézni.

A  Textil behozata li B i
zottság  Iro d á ján ak  köz
lem énye. A kereskedelmi mi
niszter hozzájárult ahhoz, hogy a 
vámtarifa 552—555. tételei alá 
tartozó és Angliából származó pa
mutszöveteknél, valamint a vám
tarifa 557. tétele alá tartozó zseb
kendőszöveteknél az igénylés 8 ik 
rovatában más átvevő is megne
vezhető legyen, feltéve, hogy az 
igényelt mennyiség nem haladja 

! meg a 10 kilót. A már beadott 
■ igénylések ily értelemben módosí
tó blankettával megváltoztathatók. 
Más országokkal való forgalomra 
és más cikkekre ez nem vonatko
zik A módosításnak célja az, hogy 
az Angliából kisebb tételekben 
behozandó áru szétosztása simáb
ban menjen.

A  szá llodások  és ven 
dég lősök  ip artá rsu la ta
március 2-án tartotta meg tisztújító 
közgyűlését, melyen Szövetségün
ket dr. Őrei Géza és Spelter Hen
rik képviselték. Őrei Géza ez al
kalommal érdekes fejtegetésben 
vázolta a szállodaipar utánpótlá
sának szakirányú nevelését a ma
gyar idegenforgalom szempontjá
ból. A közgyűlés egyhangú lelke
sedéssel Marenchich Ottó vezér- 
igazgatót választotta meg elnökéül.

Devecis Gyulát, a bpesti ké
ményseprőmesterek ipartestülete

ismét elnökké választotta. E  vá
lasztás a Baross Szövetségben ál
talános örömet keltett, mert Devecis 
Gyulát mindenki mint iparának 
közismert vezetőjét ismeri.

Lugossy Gézát, a Baross Szövet
ség elnöki tanácsának tagját ma
gas kitüntetés érte, amennyiben 
kereskedelmi tanácsossá nevezte
tett ki. Lugossy Gézát a Bán ss 
Szövetség legutóbbi elnöki tanács
ülése kineveztetése alkalmából me
legen ünnepelte.

H a lá lo zás . K olle rich  Pál szö
vetségi törzstagunkat súlyos gyász érte. 
édesatyjának óbecsei K ollerich  Lajos, 
a K ollerich  Pál és Fiai r. t ügyv. igaz
gatójának elhalálozásával. A z  elhunyt 
vasakaratával, töretlen szorgalm ával, 
nagy és páratlan ügybuzgóságával pél
dát szolgáltatott arra, hogy kereskedői 
tisztesség, kötelességtudás és lelkiisme
retesség kicsiny keretekben élő üzemet 
hogyan tud fokozatosan naggyá és 
széppé fejleszteni. K ollerich  Lajos egy i
ke volt azoknak a patrícius kereske
dőknek és vállalkozóknak, akik fana
tikusan tudlak hinni a munka erejében 
s ezen hitükben sohasem csalatkoznak. 
Temetése nagy részvét mellett e hó 
8-án volt a kerepesi-uti temetőben, a 
rom. kát. egyház szertartásai szeiint.

Dósa József fü szerk eresk ed ő  m eg
halt. A l Baross, fűszeresek eg> ik lelkes 
hive. Dósa  József. (Üllöi-ut 109.J elhalá
lozott. Távozását kartársai és családja 
mélyen fájlalják.

A  fu v a ro zó  szakosztá ly  
uj vezetősége

Hétfőn este tartotta meg a 
Baross Szövetség fuvarozó szak
osztálya tisztuj.tó közgyűlését, 
melyen az országos elnök is 
résztvett. A  szakosztály elnö
kévé dr. Gugi Alajos fuvaroz 
iparost- alelnökévé Mészáros 
Miklóst választották, akik az 
irányukban megnyilvánult bi
zalmat megköszönve. Ígéretet 
tettek arra, hogy működésük
ben mindenkor a szakmai köz
érdeket kívánják szolgálni. Az 
uj vezetőség máris megkezdte 
működését.

V iraág  B éla  fé lé v s z á z a 
d os  irói jubileum a, a  Hollós 
Mátyás Társaság március 10-én a Szt. 
Gellért szállóban műsoros est kereté
ben hódolatát és szeretetét nyilvánította 
alapitó tagja. V iraág  Béla iró és hír
lapíró iránt, aki közérdekű munkássá
gának fe lévszázados fordulójához ér
kezett V iraág  Bélát a Baross-tagok 
igen jó l ismerik s nagyrabecsülik. Ritka 
szép jubileuma alkalm ából Szövetsé
günk is köszöntötte.

Tokaji bor
A fu z  A l i  csem egeszőlőoltvány. 
E r z s é b e t  k i r á ly n é  sima vessző 
termelőnél d r .  Ő r e i  C o r i o lá n  
Bp.,Szentkirályi-u. 26. T e l.34-8-92

H ird e tő in k  k í r a k a la
Teherautom obilok, autó
buszok, u feaseprögépek , 
tűzoltó-, locsoló-autok, 
Teudloffff —  Dittrich-féle 
armatúrák, szivattyúk, 
tűzoltósági ós k ö ze g é s z 
ségügyi szerek , köztisz
tasági eszközök .
Kiváló cayebb g y á r t m á n y o k :
Ipari steáilmotorok. lokomobilok. 
mezőgazdászai gépek, traktorok, 
vizhoréó- és ontöéőkocsik. K ü lö n 
f é l e  h a n g á r é it  á ru k , acél- és 
vasöntvények. Öntött v a s c s ö v e k  
és karikás kályhák. ♦  J o b b á g y 
i é i *  l o l y t o n é g ő  k á l y 
h á in k  f e l ü l m ú l h a t a t l a n o k !  
Tartalékalkatrészak mezőgazdasági 

gépekhez és automobilokhoz.

Magyar kir. áll. vas-, 
acél- és gépgyárak
Bpest, X. Köbányai-ut 2 1 . 

T e l e f o n  : 4 6 -0 -2 9 .

; DÁN A D R IÁ N
Budapest, V ili., K isfaludy-u. 39. 

Tálét*. : 31 —2—SS.

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC-nél 

BUDAPEST,
IV  K á ro ly  krt 28 IV  Gerlócxi-w  5

L IN G E L
BÚTO R  affiKKI-

U L R IC H  B. J.
B U D A P E S T

VI., V ilm os császár-ut 31.

F iirdöberen dezések , 
ólom , vas  és  ré z 
csövek , szivattyúk, 
horgany, vas  és ré z 
lem ezek .

K L E I N  A L A D Á R  £?l,|fdi 

á s v á n y v i z e k  nagykereskedése
V i . ,  SZQN3Y U S C A  94. Telefon 13-9-52.

kg e g é s z s é g e s ,  rostá lt feh ér ( >  
A " "  b ab , zöld bo rsó  vagy  lencse P

Radó Pál Budapest, Nagyvásártelep
T e le fon : 38-6-55. és R ökk  S zilárd  utca 21. Te le fon : 34-0-59.

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

K o ro n a  K a k a ó  é s C s o k o lá d é g y á r
IX., Tűzoltó ucca 79________________ T e le fo n : 3 0 -4 -2 8

Zsacskő és lársa 
Móri Kőszénbáiiya vállalat rt.

csuzdája
Budapest. Mészáros-u. 19 
Déli vasúti p. u. II. kapu. 

T ele lőn  : 55-7-52.
M agas kalóri'iju  háylorlnsi és üzem i szén

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos : Baross-Szövetség Ke

reskedő, Iparos és Rokonszakm ák  
Országos Egyesülete.

FalaUl* kiadó r dr. Dom okos Ldsztó

Ü gyeljen  a k eresztn évre  ! I
Magyarország aranykoszorus mestere

S z l e z á k  L á s z ló
harangércöntőde, 
h a ra n g fe lszere lés  
és  harang láb gyár

BUDAPEST,
VI., Petneházy-u. 78.
(V I.  Frangepán-u . m ellett) 
Sajá t ház. Te le lő n . 91-3-53 

Páris i v ilágk iá llítá son  d íszok levé lle l. 8 nagy 
arany- 1 n agy  e zü s té rem m el, több  á llam i ok

le vé lle l k itüntetve.

Szám talan egyh áz i e lism erő  le v é l!

Nyom aton ; Poulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. VII. Nyár-u. 6. —  Tele lőn  37

Ajánlja  : K ap u vá r. Sopron  vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l v á g o t t a i t .  hushonzeroeit és 

Y E S T O R  ételizesitőit.

Dl LEhAi.Bfl és TARSA
maroni, déligyümölcs, 
korai főzelékek, friss 
gyümölcs nagykeres

kedése
Budapest, iroda és raktár 

IX.. Csarnok-tér (3— 4)
Fiók : Nagyvásártelep 27. fülke.

Telefon  . 87-7-10,__________

S te in b a c h
J á n o s

közp. füles-, gáz . v ízvezeték , csa to rn áz^  
épü lelbádogos  és lakatos munkák va l-a lo  a

Bp V I.. G öm b utca 44a 
T ele fon  90 3-31 (C « « t *  utca sarok 1

H O L U B  SÖ R Ö ZŐ
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 rö k  
p o lg á r i  á ra k .

3— 13
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