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S o p ro n y i-Th u rn e r M ihály dr. po lgárm ester 
előadása a m agyar v id ék  idegen - 
fo rgalm án ak fe jle s z tésé rő l

A  B. Sz. Idegenforga mi és Fürdőügyi 
Főcsoportja szerdán este József Ferenc 
Ö királyi Fenségének elnöklete a alt 
tailotl nagyon népes elóadóestéjén Szö
vetségünknek értékes vendége volt dr. 
S oprony i-Th urner  M ihály. Sopron pol
gármestere szem élyében.

A  közönség ki r< ben ott láttuk dr. 
Th irring  Gusztávot. B ergm ann  Ágoston 
ny. ezredest, d r Farkas  Sándort. S zé

kesfehérvár h. polgármesterét, Pinezich  
k íván t Sopron agilis képviselőjét. Halch  
Károlyt, dr. Z ila h y  Dezsőt. Lukács  
Ödönt. Barna  Szögyén Bertalant és 
még másokat. A  főváros képviseleté
ben megjelent L ib er  Endre alpolgár
mester. ő fensége bevezető szavai után 
általános érdeklődés közepette meg
kezdette előadását Sopron polgárm es
tere.

K is teher, sok  p ro p agan d a , folyto
nos be fek tetés fejleszti az  id e gen -  

fo rga lm at
A z  előadó  az ideg- nforgalom helyes 

köz ^zdaságpo litika : meghatározásából 
!va ki mdgje ölte, hogy ez  sze* 

rncyek vándodásából áll azza l a cel- 
z .j t->l. hogy- gazdasági tep<i*-ztala'aikat 
b> vi sek. kulturszükségletüket k ielégít
sék. pihenést keressenek. gy< gyu lait 
tálaljanak. Ehhez a z  általános célkitü- 
z.éshez kapcsolódnak az idegenforgalom  
természetes feliételei : szép természet, 
ku túra mi- den téren, h igiénikus lakás- 
v is z o .io k . n  nd< s közállapotok s min
denek felett rend.

Ha az öss2e< föfeltételek meg is van 
nak. m elyek szükségesek a z  idegen
forgalom felépítésére és k ifejlcsz'ésére. 
a tórekvtsek  okvetlenül zátonyra fut
nak. ha az idegenforgalm at a közterhek 
tömege nyomja. F igyelem re melt< . hogy 
Németország 1932. évben alapos felül
vizsgálat tárgyává tette az idegenfor
galmat gátló összes közterheket s ennél 
az alkalomnál megállapitast nyert, hogy 
nem kevesebb, mint kb. 40— 50 adónem 
nyomja a z  idegenforgalmat. A  v izsga
lat eredményeképen ezen  gyökeresen 
változtatlak. U gyanakkor a birodalm i 
költségvetésbe elsőizben vettek fel az 
idegenforgalom hatásosabb propagálá
sára m egfele lő  tételt, m ely tekintetben 
a német birodalom  csak követte Belgium 
példáját, m ely ugyanabban ez  eszten
dőben 2 m illió frankot állított be kólt-

ségv^téséb'*. A z  indokolás figvelemre- 
m é ltó : az idegenforgalom  haszna a 
közgazdaság egész területére árad  
szét s iyy m indenképen jogosu lt az az  
álláspont, hogy  ennek befektetési költ
ségeit is az összesség viselje  Ennek a 
tételnek felismerése vezette a némete
ket arra. hogy célirányosan adjanak 
könnyítéseket: devizák, autoforgalom, 
egyes vámtételek s különösen vasúti 
kedvezm ények terén.

A z  idegenforgalom  érdekében hozott 
á ldozatok nem meddőek. ezek bősége
sen megtér ülnek. Legalább is a tapasz
talat azt mutatja, hogy ez az ifjú ága
zata a közgazdaságnak, mel> a testi 
jó léthez szükséges javak eladása me*- 
lett fő leg immateriális javakat ad (nap
fényt, levegőt, múzeumot, szép várost 
stb.) bőségesen térit vissza, ha a még 
általánosabb feltétel is megvan, neve
zetesen a gazdasági jólét. Ez az a me
legágy. melyben a közgazdaságnak ez 
ujabokori hajtása nagyszerűen fejlődik, 
különleges hazai viszonyaink, de az 
általános gazdasági válságból eredő 
helyzet is ma az idegenforgalomnak 
nem annyira a vendégforgalom részét, 
mint inkább az u. n. batyuzó idegen- 
forgalmat hozta. Ezt is fel kell karolni, 
mert «  gazdasági élet egyetlen forgal
mi vagy élénkülési lehetőségét sem 
szabad figyelmen kívül hagyni.

H u sa rek  o sztrák  kultuszm iniszter 
rende lete

Idegenforgalm i részvénytársaságot a la
pított, mely altruisztikus módon műkö
dik immár több mint 15. esztendeje. 
Eredeti ötlettel tudta ez a társulat biz
tosítani az u. n. „A dabei"-id egenfor
galmat, a szomszédos bécsi asztaltár
saságoknak egyenként Sopronba való 
meghívását. A  városszépitési egyesület 
im m á r 60 esztendős működésre tekint
het vissza. Sopron minden évben 50 
ezer pengőt költ városszépítésre. Nem

kevesebb, mint 170 km hosszúságú 
kényelmes turista utakat épített eddig 
az árnyas erdejü hegyekben. A  v ízve 
zeték és a csatornázási hálózat eg> üit- 
véve meghaladja a 15 km-t. Bevezette 
azt a rendszert, hogy a távozó vendé
get felkéri egy kérdőív kitöltésére, m ely
ben arra kell felelni, hogy mi az, ami 
nem tetszett és mit kellett volna még 
a vendég érdekében tenni.

A m ellék jövedelem ből föbevéie ii 
fo rrás  . . .

El ogódott ha; gon emlékeztetett dr. 
Soprony i-Th urner Mihá y arra. hogy 
amidőn polgártársainak bizalma 1918. 
év augusztus elsején a polgármesteri 
bot t a kezébe adta, programm-beszé- 
dében már akkor is utalt az idegen
forgalom fontosságára, melyet a város 
polgárai ré-zére mint nagyon célszerű 
meilekjövedelm et jelölt meg. A  bekö
vetkezett katasztrófa hozta magával, 
hogy ebből az iparból kell ma Sop
ronnak szinte főbevételként megélnie. 
Becsületes igyekezettel, száz százalé
kos ellenérték szolgáltatása mellett sike
rült is a múlt esztendőben a vendégek 
sz =mát kereken 115 ezeire emelni, akik 
közül nem kevesebb, mint 55 ezer volt 
a külföldi. A z  i d e g e n e k  által el 
töltött n-ipok száma 907 ezerre emel
kedett, az elért bevétel —  szigorú becs
lés mellett is —  meghaladta az egy és 
félmillió pengőt. Csak ezen az utón 

: tudja Sopron kivédeni a trianoni vesz
teséget. —  becsületes munkával küzd 
és hálával, hűséggel fizet a megérté

sért. —  A  város nem sajnálja a pro
paganda költséget, mely célra rendsze
resben költségvetésében egy rovatot. 
A  reklám minőén faját megragadja 
arra, hogy a figyelmet magára terelje. 
De munkásságában semmi túlzás és 
semmi elhamarkodottság. A  Löwerek 
nagyszerű fejlesztése, szállodákkal való 
teietüzdeiése. mind ennek jegyében 
történik.

A  varos kereskedői és iparosai ma 
már kivétel nélkül, de a gazdatársada
lomnak is nagyobb része át vannak 
hatva az idegenforgalom gazdasági 
jelentőségétől s megtörtént, hogy a vá
ros polgárai kü döttségben kérték azt, 
hogy idegenforgalm i célokra akár na
gyobbá rányu kölcsön felvétele árán is 
még fokozottabb befektetések eszkö
zöltessenek, mert —  igy hangoztatják —  
kifizeti a z  önmagát.

A  polgármester nagyon szép előadá
sát azzal zárta, hogy a Mindenható 
áldása kisérje a Baross-Szövetség köz
érdekű munkásságát.

Sopron  erkö lcsi bá to rsága
A z  előadásért Ő K irályi f ensége mon

dott köszönetét és a maga részéről meg
állapította, hogy az idegenforgalm i bud- 
getnak felállítása célravezető volt, hi
szen azelérl jövedelm ezősegm indenben 
igazolja ezt. De még továbbmenő ered
ményt is lát Sopron munkálkodásában, 
nevezetesen azt, hogy a polgármester 
által említett s rendszeresített kérdőív

bevezetésével hatalmas erkölcsi bátor
ságról tett tanúságot. Ezzel önmaga 
mellett a legszebb bizonyítványt állí
totta ki, teljesen a realitás alapjaira 
helyezkedik és ez/.ei megadja a ven
dégnek a tudatot, hogy itt komolyan 
törődnek vele. Sopron példát szolgáltat, 
melyet követni érdemes.

Soc ie tas fidelissim a . . .
A z  idegenforgalom  másik alapelem e 

a lakosság m egfele lő  nevelése, irányí
tása. a vendéglátó, az okosan idegen- 
forgalm i üzletet kereső szellem  feléb
resztése. A  szom szédos Ausztriában 
1913. évben dr. Husarek  akkori kul
tuszminiszter rendeletileg kötelezte az 
összes tanárokat és tanítókat, hogy 
minden esztendőben több. a helyi v i
szonyok figyelem bevéte lével kínálkozó 
alkalom mal mutassanak reá az idegen- 
forgalmi érdekekre és azok gazdasági 
jelentőségére.

Ilyen Húsaiek-rendeletre b izonyára  
nekünk is szükségünk van. Sopron 
igyekszik megtenni a m agáé t: a város 
hivatalos iratain és borítékjain idegen- 
forgalm i felírásokat és tetszetős fény- 
képfelvételeket alkalmaz. Felkérte ösz- 
szes kereskedőit, hogy üzletoapirosu- 
kon a cégszöveg m ellett idegenforgal
m i szöveget is a lkalm azzanak. A  ven
déglősiparban odahatnak, hogy min
den egyes vendéglős tegye le a mes
tervizsgát, m elynek egyik fontos anyaga 
az idegenforgalm i ismeretek köre.

A z  est egyetlen felszólalója Ilovszky  
János volt, ak i a polgármester előadá
sába kapcsolódva rámutatott arra, hogy 
közérdekű munka kifejtése egyetlen 
erőfoirásbol meríthet és ez a polgárság 
szeretete. Ez a nemes erény adta Sop
ron hősiességét és szerezte meg neki 
a civitas fidelissima c ím et. . . Amikor 
a Fenség a magyar idegenforgalom ér
dekében országos munkálkodását 12 
esztendővel ezelőtt elkezdette, ugart 
tört s ma már mutatkoznak az ered
mények. a kereskedők, az iparosok 
országos viszony laioan is Iá jak már a 
nagy munka gyakorlati o ’dalát. Ebből

a szereietből táplálkozik a Baross 
Szövetség, mely hódola tál és hálával 
van eltelve a nagy kezdeményezésért. 
A  Baross Szövetség, mint societas 
fidelissima szeretetet nyújt s ennak je
gyében köszönti Ö Fenségét névnapja 
előestéjén, kívánva, hogy magas csa
ládját a haza üdvére a Mindenható 
áldja meg.

A z  est közönsége fe lá llva  spontán 
melegen ünnepelte ö  Fenségét, aki 
meghatóban mondott köszönetét. A  je- 
lenvoltak nagyrésze a józsefvárosi 
Bánd -féle vendéglőben gyűlt esszé 
estebédre, melyen a Fenség megjelent.
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A  k é zm ű v e s -m e s te r jogainak
A z  ipari nove lla  gyakorlati v ég reh a jtá sá tó l függ  k é z 

m űvesipari politikánk e g é s z  fe lép ítése
A  felső ház elé 

novellából immár 
törvény lesz s akkor megkez
dődik az építés a novella alap- 
elvei alapján. Mint ismeretes, a 
törvény számos irányban ad 
felhatalmazást az ipari minisz
ternek különböző rendeietek ki 
bocsátására s igy valójában a 
végrehajtástól, vagyis a kiadan
dó rendeletektöl függ, hogy az 
ipari reform belső t a r t a l m a  
mennyire életképes.

Ezzel a kérdéssel a kézmű
vesség nyilvánossága előtt most 
foglalkozni annál inkább szük
séges és fontos, mert nem vol
tunk és nem vagyunk hívei an-

került ipari 1 nak, hogy érdektestületek akkor, 
hamarosan | amidőn a javaslatokat t lő kell 

terjeszt* ni. eg>szeiüen sc holstm 
találhatók, viszont ha a kiadott 
rendelelekben valami nem felel 
meg az elgondolásuknak s leg
többször cscik a szájuk izének 
is, akkor nyomban készen van
nak a kritikai háború egész 
gázfegy verzetevel. A  magunk 
részéről siettünk megadni az 
ipari miniszter urnák mindazo
kat az adatokat, melyek a tör
vény helyesirányu végrehajla- 
sára vonatkoznak s tagj< ink 
tájékoztatására alant ismertetjük 
főbb vonásokban elgoi dolasa 
inkát.

A mestervizsga szerkezete és értéke
A  novella a mestervizsga 

kötelezővétételének gondolatán 
nyugodván, első pillantásra is 
feltűnik, hogy a mestervizsgáló
bizottság tényleges gazdasági 
hatalmat kap a kezébe, ameny- 
nyiben a kézművesipari suc- 
crescentia ügyei, gyszólván egye
dül a mestervizsgáló-bizottság 
kezébe jut. Ilyen körülmények 
között nem egészen mindegy, 
hogy a mestervizsgáló-bizottság 
kikből fog állani, hogyan fog 
működni, stb.

AbDÓl az elvből indulunk ki, 
hogy senkisem adhat több jogot, 
mint amennyivel saját maga 
rendelkezik s igy kénytelenek 
vagyunk leszögezni, hogy a 
mestervizsgálóbizottságban csak 
olyanon foglalhatnak helyet, akik 
maguk is mesterek. A  meste
reknek ezidőszerint két csoport
ját különböztetjük meg és pedig 
azokét, akik 1923. november 
1 előtt gyakorolván kézműves
ipart, minden külön vizsga etc. 
nélkül is mesternek tartatnak es 
azokét. akik a jelzett határidő 
után a jelenlegi novella életbe
léptéig önszántukból mester
vizsgát tettek s mintegy helyes 
érzéktől vezéreltetve ambicio
nálták, hogy ezt a minden kéz
művesre nézve díszítő jelzőt, 
cimet megszerezzék. Világos, 
hogy ezek is minden tekintetben 
mesterek. Ellenben azok az ipa
rosok, akik 1923. november hó 
1. után váltottak iparigazolványt, 
de mesterlevelet nem szereztek, 
szigorú értelmezés mellett az 
ipartestületi jogok szempontjá
ból teljes jogú iparosoknak nem 
tekinthetők, hiszen nem meste
rek. Ha a novella elveszi ennek 
a kérdésnek cimjellegét és ko
molyabban hatol a kézműves
ipar mélyére, akkor világos, hogy 
a mestermivolthoz b i z o n y o s  
többletjognak kell fűződnie. A 
mesterlevél szakkvalifikációt je
lent, ez valami, ami megkülön
böztet másoktól, ami kifejezésre 
juttatja, hogy pártatlan megálla
pítás szerint a szakma teljesen 
önálló és megbízható művelé
sére, sőt továbbfejlesztésére a

mester jogosult, benne megvan^ 
nak az összes attribútumok, me 
l\ek közérdekből a kézműves' 
ipar megin ugtató műveléséhez 
fűződnek*

Ezi a többletjogu, nagyobb- 
rangu, elsőrendübben képzett, 
elismerten önálló iparost, vagv Í6 
ezt a mestert állasának, hely
zetének megfelelően kell jog
körhöz is juttatni. Indokolt vol
na — ezt csak a kérdés ko
molyságéi ak aláhúzására emel
jük ki —, hogy az ipartestületen 
belül passzív választójog s ezzel 
kapcsolatban tiszt ség viselés csak 
a mestert illesse. Ebben mi nem 
látnánk semmiféle visszaesést 
még a modern irányzatban sem, 
hanem ellenkezőleg, egészséges 
felelevenítését egy sajnos fele
désbe ment gyakorlatnak.

De nem megyünk ennyire, 
mert felesleges vitát provokál
nánk a kézművesség igazi ér
dekeit át nem crtő elemekkel, 
ha-iem megmaradunk a mosta
ni novella alapjain s minthogy 
a mesterlevél valósággá vált. 
kellékké, melyet uj iparigazol
vány kiváltása esetében a kér
vényhez csatolni kell, feltesszük 
a kérdést, rendjén levő dolog 
volna-e ha a mestervízsgáló-bi- 
zoltságban minden ipaiigazol- 
vannyal biró iparos kivétel nél
kül helyet foglalhatna s nem 
volna-e sokkal célszerűbb, logi- 
kusabb, ha a mestervizsgáló
bizottságban csak mesterek ve
hetnének részt. A mi felfogá
sunk ezen a téren az, hogy eb
ben a bizottságban nem is lehet 
senki másnak helye s éppen 
ezért a kétségeket eloszlatandó, 
szükségesnek tartjuk leszögezni 
azt. hogy a mi felfogásunk sze
rint a kiadandó rendeletnek ezt 
az elvet világosan kell fixiroznia. 
Ha ez nem történik, felemás 
gazdálkodás jegyében indul meg 
az uj reform s minthogy nem 
tudnánk akkor magunk se disz- 
tingválni, világos, hogy a ren
deletnek egyenesen ki kell mon
dania azt, hogy csak mesterek 
lehetnek a mestervizsgáló-bi- 
zottságban.

Kamarakörzetenkénti mestervizsgáló
bizottságok

sára a legmesszebbmenőcn ke.l 
gondot fordítani- Közérdekű 
szempontot szolgálunk akkor, 
amidőn most a vonatkozó ren
delet kiadasa előtt hangot adunk 
annak, hogy a mestervizsgáló- 
bi/.ottság tagjait az ipartestület 
közgyűlésének jelölése alapján 
illetékes fórum nevezze ki s 
erősítse meg állasában.

Ebből a követelmén> bői rög
tön folyik az is, hogy az 1932. 
Vili. t. c. értelmében felállítható 
mesterviz.sgáló-bizottság helyze
te más, ha szakipartestuletről s 
más ha általános ipartestületről 
van szó. Kézenfekszik, hogy az 
általános ipartestületeknél ne 
működjenek önálló mestervizs- 
gáló-bizottságok, hanem mind
végig a szakirányú szempont 
domináljon. Ezt pedig helyesen 
csak úgy lehet elérni, ha a fő
város szakipartestületeitől elte
kintve, a vidéken csupán az 
egyes kamarai székhelyeken

tétel teljes garanciát nyújt azok
nak az érdekeknek ápolására 
és megvedésere, melyekre a 
mestervizsgáló-bizottság hivatva 
van.

De elébe akarunk vágni más 
szempontnak is. nevezetesen 
annak, hogy altalános ipartes
tületeken belül alakítható elné
zőbb mester vizsgáló-bizotiságok 
ne működhessenek. Erre annál 
inkább van szükség, mert a 
novella a jelek szerint távirá
nyítóit kaput hagy s tartunk 
tőle, hogy ezen a kapun keresz
tül az ipari szakmáknak ni\ót- 
lan elemek által való elárasztása 
tovább is folyik- Teljesen ele
gendői ha kamara körzetenkénti 
székhellyel működnek ilyen bi
zottságok- Nem tartjuk helytál
lónak azt a? (ellenvetést, hogy 
az ilyen központosítás kpltség- 
töbolettel jár. Minden szakké.- 
pesités igazolásának megszer
zése költségekkel van egybe
kötve s ebeket bármely önálló
sulni akaró iparos elpjpj-emtheti. 
A kézművesség megnyugvást 
keres a iekintetben. hogy soraiba 
csak fokozott ellenőrzés mellett 
lehessen bejutni. Ennek a gonr 
dqlalnak hátterében egyedül 
csak a kézpiűvesség ipari szak- 
nivojának biztosítása húzódig 
meg. Kézművesipart mesterként 

űködhetnek mestervizsgáló- j csak az űzhessen, aki ráter- 
bizotlságok- Így adva van an- mettségét kellően Igazolja. A  
nak lehetősége, hogy mindegyik kamarakörzeti központok na- 
szakmára nézve a mestervizs- j gypbb nyilvánossága az a meg- 
gáló-bizottság annyi mestert nyugtató körülmény, hogy itt 
ud felölelni, hogy ez az összes * eltérések nem történhetnek. 
XXXX>OOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOQOOOQOQQOOQOOOQÓé O O O

A  Baross-füszeresek 
felemelő hazafias ünnepe 

sége március Idusán

A mestcrvizsgá'ó-bizottságnak 
hivatása, hogy szervesen, rend
szeresen felügyeljen arra, hogy 
a kézművesség utánpótlása nivó

tekintetében semmiféle kívánni 
valót ne hagyjon maga után. 
Ebből következik, hogy a mes- 
tervizsgáló-bizottság összeállitá-

A Baross Szövetség fűszer- és 
csemegekereskedői ebben az esz
tendőben is megtartották l.ag\ o- 
mányps márciusi ünnepségüket. 
Ez alkalommal a szakosztály 
nagyon szép tábora az Orszfigps 
Tisztviselő Egyesület Esterhazy- 
iicca 4- sz. alfttii szép helyisé
geiéin gyűlt össze. A házigazda 
egyesület m i I1 d e n tekintetben 
annyi figyelmet és előzekenysé- 
get tanúsított a hazafias kiske
reskedőkkel szemben, hogy ezért 
a nagynyiivánosság előtt is kö
szönetét mondunk.

Maga az ünnepély ismét meg
erősítése volt azoknak a b e lső  
1 dki kapcsolatoknak, melyek ezt 
a tábort összekötik. Találkozót 
adnak itt egymásrak a főváros 
derék fűszer- és csemegekeres
kedői, hogy családi körben egy- 
másközött erősítsék az összetar- 
tozandóság érzetét. Móry János, 
mint a kuhurbizottság elnöke, ez 
alkalommal is gyönyörködve néz
te annak a munkának megérde
melt sikerét, mely az ő és kiváló 
munkatársai egész seregének fá
radozását örömünkre koronázta. 
Móry János és munkatársai nem
csak az egész szakosztály, hanem 
egyben a szövetségi elnökség el
ismerését is kivívtak maguknak, 
de talán mindennél többet mond 
az, hogy erkölcsileg ez a munka 
halad és szépen izmosodik. Ez az 
ut vezet a fővárosi fűszer- és 
csemegekereskedők teljes mértéi 
ktl összefogásához s ha ebből a 
szempontból nézzük a szakosz
tály társadalmi megmozdulásait, 
meg kell á’l.ipitair, hogy ezeknek 
propaganda-értéke felér minden

egyébbel.
*

A kitünően sikerült hazafias 
ünnepség olyan nívós és gazdag 
műsort nyújtott, hogy díszére 
vált volna bármely országos jel
legű összejövetelnek. A konfe- 
ranszié tisztjét Pfeiffer János 
futta el sok szakavatoitsaggal.

Az ünnepélyt az Országos'Ka
tolikus Legényegyesület Kereske
dők Ifjúkora nyitotta meg a Hi
szekegy eléneklésével. A meg. 
nyitó beszédet dr. Őrei Géza tó
igazgató tariotta, aki tartalmas 
es inélyenszáiitó, de mindvégig 
könnyed vonalvezetésben taitott 
beszeoeben ismertette az 1825-tól 
1848-ig lefolyt ieformkorszak je
lentősegét. A magyar nemzet 
ezen első reformkorszaka nem 
volt egy nap vagy egy éjszaka, 
hanem egy hosszas, szerves, a 
nemzet belső életéből folyt, az 
alkotmányos keretek között végig 
vezetett folyamat, mely sokszo
rosan nagyobb gyümölcsöket hoz
hatott volna, ha nem kényszerült 
vofna a végén tragikus Jiiitelen- 
séggel mintegy túlienni magát a 
szigorúan vett alkotmányos ke
reteken. Ebben a reform mun
kában szerep jutott a kereske
delemnek és iparnak és az a hu
szonhárom esztendő, mely 1825. 
és 1848. között folyt le a magyar 
ipar és kereskedelem életében, az 
első lépés a modern irányzatban 
való szervezkedésre és különböző 
intézmények létrehozatalára. Ezt 
a nagyszabású, akkor megszakadt 
és eredetileg fonalában nem to
vább vezetett munkát  ̂a m-11 
kornak, mint a 48-as idők utód-
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jának tovább kell vezetnie s csak 
természetes, logy ebben a mun
kában a kereskedelem és ipar az 
uj reform korszakban is ki akarja 
venni részét.

A meleg tapssal fogadott be
széli után Franzoso Magdiikká és 
F.ranzoso Klárika nagyszerű elö- 
relialadásiól tanúbizonyságot tett 
szavalatai. Palócz dános által ki
tűnően előadott Talpra magyar 

onyörködtették az ünneplő kö- 
nség t. Dobos Géza művészi 

! készültséggel énekelte a Bánk
ba -ból a Hazám, hazám kezdetű 

11:. melyet Dittler 1 én kisért 
. , :an. Barcza Ilonka pedig
V -m irty Mihálynak Lis>t Fe
renchez című költeményét adta 
elő nagy hatással.

Az est ünnepi szónoka ez al
kalommal is Lóskay István volt. 
aki most már tizenhatodszor töl
tötte be ezt az éviől-évre reá 
varó tisztet s tett" ezt az idén 
i< azzal a ragaszkodással és sze
retettel. melyet a Baross Szö
vetség iránt táplál. Beszédében 
nagy hatással utalt arra, hogy 
az ország közéleti férfiúitól ma 
i- azt a lelkesedést és odaadást 
várjuk, ma is azt a tüzes szel- : 
lemet kérjük, amely akadályokat 
nem ismerve, halad előre. Ma 
sokszorosan nehezebb igy küz
deni. mert az egé~z magvar élet 
nemzetünk minden rétegében alá 
van aknázva olyan elemek mű
ködésétől. melyeknek nem lett 
volna szabad szóhoz jutniok. A 
negyvennyolcas idők emléke ne
künk késői utódoknak nagy erek
lyét jelent, melyhez elzarándo- 
lunk Kell. hogy ez az ereklye 
felgyújtsa a magyar szivekben a 
\ *‘sedés és az akaratos, eéltu- 

- cselekvésre való elszántság

Lő<kay István sokszor tapssal 
_/ikitott beszede után kö- 

v. tk- zett Kelemen Angyalkának, 
•óvárosi gyerniekszinház bá

mulatos képességű kis virágának 
.'/•replése. Kelemen Angyalka 
az est folyamán liaiom műsor- 
számban is szerephez jutott s 
v- gül is a közönség szinte lazba 
j itt ettől a csod;igyeiéktől. Ben- 
'őséges sikeie volt Udvary Ste- 

• k bámulatos rutinnal előadott 
magvar táncával, Ács Erzsikének 
h itasos hazafias szavalatával. A 
s/avalóinűvészek között ott lát
hattuk Völgyesi Gi tust (vitéz 
Somogy vary Gyula : Magyar Mi- 
tyánk), Radvúnyi Istvánt (Gyula 
iáktól : ÉjtVli lazak) és a kitü- 

Dörfler Ilonkát (Veghváiy: 
Eredj, ha tudsz) költeményekkel. 

Az est sok szép müsorszáma 
ózott is külön kell kiemelni 

Dömötör Tibor hegedűművész 
zereplését, aki szinte ördögi 

‘ • hnikajanak és virtuozitásának 
'/.ikráit adta ennek a közönség
nek oly szeretettel, mint aki ön
tudatosan vallja, hogy- innen in
dult ki a magyar életbe egy fel
felé ívelő nagy pályán. Boldo
gult Dömötör Sándornak — ha 
enézett ezen az estén az Égből

fiára — nagy öröme lehetett. De 
osztatlanul örvendtek a magyar 
füszerkereskedők is, akik Dömö
tör Tibort szeretik és nagyrabe- 
csülik. Nem éri őt utol az ifjú 
nemzedék soraiból senki. Hala
dása az elért művészi fokon iál
éin olkedik és hogy pályája nem 
éget, mint valami tüneményes 
üstökös, egyedül csak annak le
het betudni, hogy a sajtó, mely
nek taig\ilngosan kellene öt lei
eméin i, nem foglalkozik vele kellő 
mértekben, hiszen — Istenem — 
közülünk való és nem túlról jött.

Mint utolsó müsorszám Dörfler 
Magdolna, Palócz dános. Dobos 
Géza é- Rátkay Gábor egy egy- 
felvonásos színműt adtak elő, 
melyet Fodor László irt. A  sze
replőknek szép sikerük volt Tá
lán legjellemzőbb az est benső 
értékére és sikerére, ha ide ik
tatjuk, hogy a késő éjjeli órákig 
elhúzódott műsor alatt senki el 
nem távozott s mikor befejező
dött. az emberek, ezek a napi 
munkában elfáradt emberek, szin
te várták, hogy legyen még foly
tatása.

A szép estét Marschalek Imre 
szakosztályi elnök záróbeszédé 
rekesztette be, aki megköszönve 
az összes közreműködők fáiado- 
zását, arra utalr, hogy a mai 
nehéz helyzetben csak egyetlen 
programmpont van,  melynek 
megvalósításáért mindenek kell 
küzdenie : ez a mi táborunk gaz
dasági megerősítése és abból a 
szolgaságból való felszabadítása, 
melybe bennünket taszítottak e.s 
féltő gonddal továbbra is a leg
különböző íjb rafinériákkal tarta
ni akarnak. Az Országos Kato
likus Legényegylet Kereskedők 
Ifjukarának dalárdája végezetül 
elénekelte a Himnuszt.

*
Az ünnepély befejeztével Őrei 

Géza dr. a szövetségi elnökség 
nevében köszönetét mondott a 
szakosztály vezetőségének. Az 
ünneplő közönség hazafias mu
zsika mellett késő éjfelutánig 
lelkes hangulatban együttmaradt. 
Az est tanulsága : emberek, csak 
minél jobban szokjunk össze, ha 
ez megtörtént, már együtt is va
gyunk és anélkül, hogy külön 
ellene valamit tennünk, saját tö
megünk a maga súlyánál fogva 
félelmetes erőt kölcsönöz i

S zo lgá la ti jubileum a K is
ipari H itelintézetben. A na
pokban érdekes jubileum volt a 
Budapesti Kisipari Hitelintézet
ben. Az intézet vezér,gazgatója 
dr. Szél Jenó és igazgatója Pau- 
lovits Géza. mindketten közismert 
és megbecsült tagjai a fővárosi 
társadalomnak és támaszai ennek 
az aliruisztikus intézménynek, 
szolgálatuk. 30 éves jubileumát 
ülték. A tisztikar és a fővárosi 
iparosság testületéi meleg sze- 
renesekivánátokkal halmozták el 
őket.

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

magának!

u z m r & á K n e i p p
1/ev/ünek céqi fc itá t ia i!  

Apolia eszi a t-acái-sá ôi 
is ne*n SvzetUet eá soUa!

Uj Baross-tagok
A  legutóbbi időben anyakönyvezett 

uj Baross-tagok névsora a következő :
Varga Sándor szabómester. Kecskés j 

Sándor uriszabó. Schultz Károly uri- 
szabó. Lenszky János uriszabó, Urbán 
János uriszabó. Bánczy Zsigmond bőr- 
ruhakészitő. M adár Ferenc gyümölcs- 
kereskedő. Bambery Kálmánné. Forfuit 
ulazási iroda képv. dr. Szentkirályi 
Ákos, Kiss József fotószaküzlet túl., 
Zim m er László. Kim m el Árpád, Zimm er 
Károly, Radványi Béla füszerkereskedő, 
Nagy János füszerkereskedő. Köteles 
István füszerkereskedő. Pászly Sándor 
füszerkereskedő, Sándor János virág
nagykereskedő, Karaszek Ferenc far- 
tány és kazángyáros, dr. Érti József, a 
Siófoki Fürdő bérlő és Fejlesztő r. t. tu
lajdonosa. Szesztay László oki. mér
nök, Bessák Gyula gyümölcskereskedő. 
Katona Ferenc gyümölcskereskedő, 
Kecse Elemér füszerkereskedő. Szász 
András füszerkereskedő. M aurer Mi
hály füszerkereskedő, Kugler Károly 
füszerkereskedő, Danszky Ferenc fü
szerkereskedő, Lőrinc  Ferenc férfiszabó. 
M olnár Elemér szabómester, Balogh 
Miklós szabómester, Steinbach János 
közp. fűtési vállalkozó, Ternócz ky Já- 
nos cipőüzem tulajdonos, it'j. Ternóczky 
János cipőüzem tulajdonos, Fischer 
Henrik épületíakereskedő. Czigány Jenő 
virágkereskedő, Piringer Péter uriszabó. 
Németh Imre uriszabó, Bontus Gyula 
füszerkereskedő, Palásty Artúr füszer
kereskedő. M ező  Elek keresk. képvi
selő. Hüttl Frigyes porcellánkereskedő. 
Tarjányi József vendéglős. Héjjá  János 
füszerkereskedő, Unguáry Antal sok
szorosító iroda túl , Szénáéra Mihály 
szabómester, dr. Gyulai Ferenc fény
képész. Stroh Lajos aobozárugyár, 
Popovics Szmilia nagycsarnoki keres
kedő, Páczer János vendéglős, Szat
mári György uridivatkereskedő, Mádl 
János férfiszabó, M olnár Károly uri
szabó. Németh Lajos füszerkereskedő, 
György Károly füszerkereskedő. Kiinga  
László füszerkereskedő, Siági István 
füszerkereskedő, Schmidt József fü
szerkereskedő, Bényi Sándor füszerke
reskedő, Jakab András füszerkereskedő. 
Fehér Demeter füszerkereskedő, Darits 
Gyuláné füszerkereskedő. Gönczi Jó
zsef füszerkereskedő. Kele Lajos fü
szerkereskedő, H ajnal Gyula Rezső 
füszerkereskedő, Venczel János füszer
kereskedő, Klink László vajkereskedő, 
Gregorich  Emil mustárgyáros. Gesmey 
István papír- és irószerkereskedő. Bá
rány Sándor sütőmester, dr. Kehrling 
Károly kórházi főorvos, Papp  József 
vendéglős, Krausz János vendéglős, 
Sándor Sándor cipészmester, Benyó 
János cipészmester. Kovács János ci
pészmester, Kos Pál József cipészmes
ter, Varga  Gyula cipészmester, Füzese- 
séry Gusztáv virágkereskedő, Tóbiás 
Bélán é festékkereskedő, ifj. Szarvas 
József fuvarozó, Wichnalek Károly 
csemegekereskedő, Vo/n Áron füszer- 
keieskcdő. Kun  Zsigmondné füszerke
reskedő, Goldinger Róbert füszerkeres
kedő, Babirád  Zoltán füszerkereskedő. 
Szabó Jánosné füszerkereskedő, Va- 
dovesáh Teréz f ü s z e r k e r e s k e d ő .  
Nagy Károlyné piaci árus, Gosch Var
ga Kon rád cipészmester, Kozár D cZ '-ő  

ig® gató. Kram ár István füszerkeres

kedő, Vörös  József férfiszabó, özv 
Schőnfeld Zsigmondné műszaki üzlet 
túl., Zsuffa István posztókereskedő 
Dobos Pál gépmühelytulsjdonos. Sima 
Sándor műiakatosmester, Mayer János 
müércöntö, dr. Döm ötör Lajos gyógy- 
szeiész. Kovács Dezsőné füszerkeres
kedő, Gulyás Ferenc uriszabó. Fodor 
Ferenc uriszabó, Demény Lajos épitő_ 
mester. Köbér Béla kalaposmester, dr 
Kóber János ügyvéd, Reschofszky Á r 
pád, Reschofszky Géza, Schuler István, 
M ayor Dániel, garázstulajdonos. Nik- 
házy Miklós, Sashegyi Jánosné iüszer- 
kereskedő. Nagy Ferencné szállítási 
vállalkozó, Vida-Szüts Sándor házi
ipari szövészet, dr. Őrei Coriolán ős
termelő, Haverland Tivadar liftgyáros. 
Evers Vilmosné vashulladékkereskedő

Újra fellángolt a 
drogista -fűszeres 

háború
A drogista szakma oldaláról 

i sínét felelevenítettek a íüszerke- 
reskedők elleni harcot: újabban 

j salicil-árusítás miatt sok tisztes
ségtelen versenypert indítanak. 
Az ésetek széles körben hullá
mot vetnek. Érdekes, hogy dr. 
Krüger Aladár országgyűlési 
képviselő, ügyvéd kész nyom
tatványokkal rendelkezik a sa- 
licil-ügyben s ezekben a nyom
tatványokban már az agent 
provokátorok nevei is előre ki 
vannak szedve. A kereset peti- 
ciós részében figyelemreméltó 
az, hogy az Ítéletnek két drog
ista szaklapban való közzététe
lét is kéri az ügyved. Ezen mél
tán csodálkoznak szakmai kö
rökben, hogy miért kell egyszer
re két szaklapban is közzété- 
tetni az Ítéleteket, amikor egy 
szaklapban való közzététel is 
míndenképen elegendő volna. 
Van aztán a dolognak másik 
oldala is, nevezetese az, hogy 
az 1923: V. t. c. rendelkezései 
felülvizsgálatra szorulnak. Nem 
lehet filléres dolgokból hatalmas 
összegeket jelentő pereket kis 
boltosok nyakába akasztani. Is
mét előtérbe nyomult az a gon
dolat, hogy ezeket az ügyeket 
érdemük szerint a kamarai ba- 
gateil-biróság elé kell utalni és 
nem a törvényszék elé. A fü- 
szerszakoszfály kéri a tagokat, 
akik ellen ilyen feljelentések, 
esetleg megléteitek, hogy az ér
dekek együttes megvédése ér
dekében, a szakosztály vezető
ségénél jelentkezzenek.
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H A L A T pedig ZIMMER-nél veszek

| A lm ásy  L ász ló

Országunk egy nagyon ko
moly es mély emberi értékkel, 
fájdcilom, ismét szegényebb lett : 
Almásy Lászlót múlt szómba- j 
tón örök nyugalomra helyeztük. 
Díszes temetésén országos el- i 
nökünk vezetésével küldöttség j 
jelent meg. hogy megadjuk a | 
Baross Szövetség levelezőtagjai 
között kimagasló e nagy hon- j 
fiúnak a végtisztességet.

Almásy László a csendes, j 
úri, puritán, de mindig törekvő 
munka megtestesítője volt. A | 
Baross Szövetséget igazán és 
bensőleg szerette- Ideált látott 
benne s ezért kedvelte e moz- ! 
galmat- Nem harcot hirdetett, 
hanem összefogást, a kisembe- j 
rek összetoborzását. Ünnepi al
kalmainkkor ha megszólal', a 
klasszikus nagy szónokok arany- 
veretü mondataiba f o g l a l t a  
nemes gondolatait. Le.kében, 
hitében, meggyőződésében ma
gyar és melysegesen. a szó ne
mes értelmében keresztény volt. 
Ez a táb or nagy kegyelettel őrzi 
a magyar értelmiség fáklyáit, 
akik országra szóló nagy állá
saikból és hivatalaikból ide le
tekintenek a kicsinyek és a szo- 
rongatoítak közé. Nemcsak egy 
nagy úri barátot, hanem egy 
közvetlen bajtársat is vesztet
tünk, egy igazi embert, érző 
szívvel, lázasan segíteni akaró 
akarattal. Nagy munkálkodásá
ért adjon a Mindenható örök 
békességet, nyugalmat és nemes 
gondolatainak győzelmet.

A  B a r o s s - s z a b ó k
m egállapították a szakm ai 

k ívánságokat a novella  
végreh a jtá sa  körül

A  Baross Szövetség férfi- és nőiszabó- 
ipari szakosztálya Bozzay  Sándor e l
nöklete alatt mull héten folytatta m eg
beszéléseit az ipari novella életbelép
tetése tárgyában s véglegesen megálla
pította azokat a szakmai kívánságokat, 
melyeket közérdekből érvényesíteni kí
ván. Így részletesen leszögezte a szak
osztály a maga álláspontját abban a 
tekintetben, hogy a mester vizsgáló-bi
zottságba. az ipartestületi székben, a 
tanonc és segédmunkát ellenőrző-bi
zottságba, a munkaügyi bizottságba 
csakis mesterek legyenek delegálhatok. 
A  novella u. n. kereskedő-szakaszánál 
pedig leszögezte, hogy mindenféle súr
lódások és viták elkerülése céijáD ól 
már most kívánja rendeletileg kimon
datni. hogy a szabóiparra nézve az 
u. n. műhelyközösség tilalmát állítsa 
fel a miniszter, vagyis konfekció árut 
forgalm azó kereskedő üzlethelyiségé
ben vagv azzal szerves összeköttetés
ben a novellában megengedett mun
kálatok végzésére se tarthasson fel 
műhe'yt.

Jön az áruházi kü lönadó
Az áruházi verseny megfékezése 

érdekében megindított o.szabos 
akciónkkal kapcsolatban közöljük 
tagjainkkal, hogy a rendelet elő
készítő munkálatai folynak. Külön 
ki kell emelni, hogy a pénzügy
minisztériumban dolgoznak n.ái 
azon, hogy az á.uházi különadó 
bevezetésére a szükséges törvé 
vényi lépések megtörténjenek. Al
kalmunk volt meggyőződni arról, 
hogy illetékes helyen belátják, 
miszerint az áruházi verseny egyik 
fö rugója a jelenlegi rossz adó
törvényekben keresendő, hiszen a 
nagy áruházak rendszerint rész
vénytársasági alapon működnek s 
mint ilyenek könyv alapján adóz
nak. Ezzel szemben a detailke- 
reskedők a forgalom adatai alap
ján becslés utján megállapított 
adóalap után adóznak. Ha ezt a 
méltánytalanságot megszünteti a 
kormány, úgy amint azt a 3. Sz. 
mindig is hangoztatta, akkor az 
áruházi verseny nagyon erőteljes 
mértékben fog csökkenni, hiszen 
ne.n fogja élve/.ni azt a prémiu
mot, melyet a rossz adótörvények 
alapján ezidőszerint kap Az áru
házi adónak forgalmi adónak kell 
lennie. Utaltunk a pénzügymi
nisztérium előtt arra, hogy nincs 
értelme akár a kereseti, akár pe
dig a társulati adó pótlékolásá
nak. hogy ez a pótlék legyen az 
áiuházi különadó, meit csak úgy 
remélhetünk egyensúly helyzetet, 
ha áruházi forgalmi adót veze
tünk be.

Az áruházi rendelet két konkrét 
irányban hoz majd intézkedése
ket, az egyik újabb áruházak ala
pításának miniszteri engedélyhez 
való kötése, ami a gyakorlatban 
legalábbis a válság idejére ok 
szerűen azt kell, hogy jelentse.

hogy újabb áruház ténylegesen 
nem létesülhet, a másik peuig az, 
hogy a jövőre nézve megunjak 
az áruházak üzletkörének külö
nösen az élelnnszeikereskeüeltm- 
ben \aló terjeszkedeset. Lz az 
utóbbi irány nem elegit ki bennün
ket, mert az osztrák példa alap
ján valljuk és hisszük azt, hogy 
se minije te baj nem szarmazhuuk 
abból, ha az áruházukat törvényes 
utón egyenesen eltiltjuk az eleimi- 
szerkereskedestöl. Ausztriában 
egyetlen áruháznak sem jutott 
eszebe, hogy a kincstárral szem* 
ben peres utón lépjen tel, mert 
az élelmiszerkereskedéstöl eltil 
tották. bzért tiltakozunk az oiyan 
beállítások ellen, melyek azzal 
tenyegetőznek, hogy az áruhá
zakat, amelyek eddig berendez
kedtek élelmiszerkereskedésre már 
csak azért sem lehet ettől eltil
tani, mert ebben az esetben az 
áruházak joggal perlekedhetnének. 
Ugyan mondják meg az urak, 
melyik áruház lesz az, mely ezt 
a pert megindítja. Mi nem hisz- 
szük, hogy ilyen lehessen, mert 
abszurdum állítani azt, hogy az 
áruházak kártérítési igénnyel lép
nek fel a kincstár ellen, ha tör
vényes intézkedés elvonja tőlük 
azt. amit közérdekből el kell 
vonni.

A magyar képviselőház illuszt
ris tagjai szólaltak meg hasábja
inkról. Véleményük részletekben 
különböző volt. de abban az egy
ben feltétlenül egyetéitettek, hogy 
az élelmiszerkereskedést az áru
házaktól igenis ei kell vonni. Mi 
most is és a jövőben is állítjuk 
és ehhez ragaszkodunk, hogy az 
áruházakból az élelmiszerkereske
dést és a vendéglői s buffetüze- 
meket ki kell parancsolni.

A  p é n z ü g y m i n i s z t e r  
s z o c iá lis  in té z k e d é s e

Megint egy  szép  S a ro s s -s ik e r
Emlékezetes, hogy az 1935. 

évi Baross-közgyülésből határo- 
zati javaslatot menesztettünk a 
pénzügyminiszter úrhoz, melyben 
rámutattunk arra a súlyos ellen
tétre, mely a kormánynak nagyon 
o os azon kezdeményezése, hogy 
minél több munkaerőt állítsunk 
be a gazdasági életbe és az adó
ügyi hatóságok gyakorlati eljárása 
között van. Az adóügyi hatóságok 
ugyanis, különösen a becslés

Festékszóró  be ren d ezések  é s  
pisztolyok m inden cé lra

V U K O V I T S  L A J O S
m ű szerész

VI., F rangepan -u tca  82.
TELEFON : 9 0 -6 -6 4 .

alapján megállapított adóalapok
nál, a munkaerők számát rögtön 
hajlandók olyan körülménynek 
fellogni, mely erőteljesebb meg
adóztatást tesz lehetővé. Kiinek 
gyakorlati eredménye az. hogy 
bár a munkaadók közül nagyon 
sokan szívesen állítanának be 
újabb munkaerőket és vállalnák 
az ezzel járó üzemi többletköltsé
get. mégis kénytelen voltak ettől 
tartózkodni, mert nem voltak biz

tosak abban, hogy az adóhatóság 
nem fogja-e ezt súlyosan hátra 
nyukra betudni.

Igaz megelégedéssel és a sző 
vetségi munka újabb jelentős si 
kerének tudjuk be, hogy dr. Fu 
binyi Tihamér pénzügyminiszter 
ur 20 000 1936. P. M számú ren
deletében a vagyon és jövede 
lemadó alap megállapítása tekin
tetében kimondja hogy a bruth 
forgalom emelkedését vagy az 
alkalmazóul létszám felemelését 
nem szabad az adi hatóságoknak 
minden további nélkül úgy venni, 
hogy ezzel az adóalapot emeli. A  
rendelet utasítja a kivető hatósá 
gokat, hogy ilyen lsetekben tüze
tes megvizsgálás alapján lehet 
csak magasabb alapon kivetni az 
adót illetve a rögzített adóala
pokat felmondani A miniszterne k 
a bölcs rendelkezése nemcsak 
gyakorlati érzékről, hanem egyben 
megértő szociális szellemről is 
anubizony<ágot tesz.

A Baross cipészmesterek 
szövetkezetét bejegyezték
A Baross Szövetség cipész- 

mestereinek közszállitó csoport
ja tudvalevőleg még a múlt év 
végén szövetkezeti alakulást 
hozott létre, hogy ilyképen is a 
kölcsönösség és a közös üzlet
kezelés alapján hatékonyabban 
vehesse fel a küzdelmet-

A cégbejegyzés formalitásai 
jelentős időt vettek igénybe, de 
a bejegyzés most már megtör
tént mégpedig ezzel a cégszö
veggel • Baross Szövetség ci- 
pésziparos tarjainak beszerző-, 
termolő és értékesítő szövetke
zete. telepheKe: Budapest. Az 
igazgatóság bejegyzett tagjai: 
Botos Miklós, Szöcs Lőrinc. 
Simon János. K. Szabó Gábor. 
Petrucz Lázár, Szabó Antal. 
Gáspár Lajos.

A Baross cipészek szép össze
forrott munkálkodása most ezen 
az állomáson kezdi már meg
mutatni a maga csendes tevé
kenységének eredményeit. A 
Szövetség megelégedéssel nézi 
a cipésziparosok becsü letes 
küzdelmét s különös örömmel 
tölt el bennünket, hogy ez az 
alakulás sziklaszilárdéin követi 
azt az utat, hogy fillért-fillérre 
téve, szubvenciókat nem ke
resve, mesterséges segélyeket 
nem hajszolva, egyedül a szö
vetkezés közös erejével s együit- 
munkálkodásával példát akar 
szolgáltatni a szakmában a kis
iparosságnak arra, hogy válsá
gos időkben is csak egy igazi 
segítség van és marad : saját 
magunk összetartása.

S ie in b a c h  
J á n o s

,z . v ízvezeték .
lakatos munkák va l ala



A  pék ipar
m ár je len tk ez ik  a z  ipari 
zá rtszám  kim ondásáért

Az ipari novella olyan felha
talmazást nd a miniszternek, 
hogv szakmai közérdekből és 
előterjesztés alapján az enge
délyhez kötött iparokr ól az ipari 
£Órtszémpt bevezetheti, ameny- j 
nyiben akár egyes törvényható
ságokra, vagy' a törvényhatóság 
egye* köreteire nézve megál
lapíthatja a mindenkor kiadható 
iparengedélyek maximális szá
mát.

Az ipari novellának ez a he
lyes rendelkezése a pékipart 
máris arra indította, hogy a 
maga súlyos önvédelmi harcát 
ebben az irányban folytassa s 
Ruzicska Ede. az újonnan nagy 
többséggel megválasztott ipar- 
testületi elnök máris abban az 
irányban folytatja az ipartestü
leti munkát, hogy a főváros 
területére a pékipar zártszámát 1 
megállapittassa. Áz az érzésünk. 
f]Ogy a pékiparnak ez a törek
vése m'nden tekintetben sze
rencsésen fog sikerülni.

Hová tartozik q futliali-Jabda 
készítése?

A  sporlárucikkek készítése 
terén a magvar ipar az utóbbi 
évek során tekintélyt szerzett 
magának nemcsak idehaza, ha
nem külföldön is. aminek leg
szebb tanúbizonysága, hogy 
számos külországból szívesen 
adnak a magyar iparosnak ren
deléseket. így különösen a fut
ball-labda készítése, valamint a 
futbail-cipők előállítása terén 
szereztek iparosaink becsületet. 
Most aztán egy két derék sport
áru cikk készítésével foglalkozó 
iparos ellen bizonyos munkakör 
vitákat tettek folyamatba. Az , 
ipari miniszter citált fekszik ez- J 
idő szerint egy kérelem, mely 
arra irányú*, hogy a futball-labda j 
Készítés szakmai ho,\ átartozan- : 
dóságát állapítsa meg, mert 
ezért a cipészipart űző materek 
és a böröndösök is veteksze- ! 
pék. Azt hisszük azonban, hogy | 
a vitában a futba listáké a szó, j 
aki* maguk legjobban fogják j 
megmondani, h >gy kitől milyen 
cikket kaptak s bármin! is dől
jön el a vita, mely az 1922. 
*11. t- c 24. §-a alapján a mi
niszter d intéséig nyitott kérdés, 
azokat a derék cipészmeslere- 
ket, akik úttörők voltak és iga
zoltan évtizedek óta foglalkozz 
nak ezzel a munkával, jogaik
ban csorbítani semmiesetre sem 
lehet.

Távbeszélő: 87—9—65

LXXVII. Á ltalános Aukció.
K IÁ L L ÍT Á S :  március 19-töl 22-ig bezárólag, naponként 
d. e. 10— 1/22 óráig, azonkívül 19-én, 20-án és 21-én 
. d. u. 4— órak között.

ÁRVERÉSEK : 1936. évi március 23-tól április 8-ig bezá- 
rólag, naponként d. u. * 4  órai kezdettel. Vasárnap nincs 

árverés.
ÁRVERÉSRE K E R Ü LN E K : Műbecsü festmények, szobrok, 
r-QJF „ > metszetek, porcellúnok, keleti szőnyegek, művészi 
es közhasználatú bútorok, érmék, ékszerek, kézimunkák, 

keletázsiai tárgyak, fegyverek, könyvek stb. 
_________ Katalógus a helyszínen 1.20 P -ért kapható.

H á z iip a r i é rte k e zle t 
a B a ro s s  S z ö v e ts é g b e n

A  pék ipar
a m inimális m unkabérek 

b ev e ze té s é t sürgeti
A legkisebb munkabérek rend

szerének kiszélesítése folyamat
ban v^n s napról-flapra jelent
keznek szakmák igenjükkel, hogy 
az ő területükre is mondják ki 
ennek a rendszernek életbelép
tetését. A múlt héten a pékipa
rosok hoztak olyan határozatot, 
mely szerint szükségesnek és a 
szakma érdekében állónak tart
ják a legkisebb bérek megálla
pítását és bevezetését. Értesülé
sünk szerint az ipari miniszté
rium megértéssel fogadja az ipa
rosok ezen törekvését.

Ez év március I8-án nagy
jelentőségű megbeszélést tartot
tak a Baross Szövetség kereté
ben összegyűlt termelő magyar 
háziiparosok.

Szóbakerűlt a háziiparosság 
minden gondja, baja.

Miért kell várakoznia a falusi 
háziiparosnak egy Mezőgazda- 
sági Kiállításra, vagy Nemzet- j 
közi Vásárra, amikor is Restre 
jőve, eladhatja a portékáját ? i 
Miért nincs olyan Intézmény, 
Hitelszövetkezet, amely a házi- í 
iparosoktól évközben, főként az ! 
egyéb munka hijján levő téli 
hónapokban is átvenné házi
ipari készítményeit s azt vagy 
megvenné, vagy legalább meg
felelő előleget adna, hogy a 
háziiparos tovább dolgozhat- 1 
són.

Miért kell elkótyavetyélni fil
lérekért a vidéki háziiparosnak 
a holmiját, munkaerejét?

De nemcsak a Falu, hanem 
a Város háziiparosságának is 
megvannak a maga kűtön pa
naszai. Miért nincs megvédve a 
sok fáradságának, ötletességé
nek a gyümölcse, — a minta 
— a kontároktól ? Hiszen a mai 
körülmények között ép a legte- ' 
hetségesebb háziiparosQk alig 
merik a legérdekesebb ötletei
ket piacra hozni, mert azt le- ■ 
másolva mások aratják le az 15 ' 
szellemi termékük hasznát. Ho
gyan fejlődjön ilyen körűimé- j 
nyék között egy igazán jobb ! 
sorsra érdemes termelési ág.

Ilyen és ehhez hasonló kér- \ 
dések tömege vetődött föl a há
ziiparosok értekezletén, amely 
megállapította, hogy a háziipa
rosság ügye minden vonatko
zásban (hitelügyek, kereskede
lem, jogszolgáltatás stb. terüle
tein) teljesen rendezetlen, sőt 
még a legalapvetőbb kérdések
ben is (pl. hogy ki is nevezhető 
ma tulajdonképen háziiparos
nak stb.) a legnagyobb zűr-za
var uralkodik.

Ép ennek az általánosan 
zavaros helyzetnek a tisztázása 
és rendezése érdekében dolgoz
ta ki és terjesztette elő Holló 
Mihály, háziiparos társai felké
résére, értekezését, melyben a 
legnagyobb rendszerességgel 
tárta fel a termelő magyar há
ziiparosok helyzetét, s rámuta
tott az útra, melyen haladva a 
háziiparos társadalom válságos 
ügyét rendezheti.

Külön kiemelendő Holló M i
hály értekezésének az a része, 
amelyben meghatározza, hogy 
ki tekinthető ma háziiparosnak.

Az értekezleten összegyűlt 
háziiparosoki egyhangúlag ki

jelentették, hogy Holló háziipa
ros társuk által Írásban is le
fektetett elgondolásokat -•és el
veket nemcsak helyesnek tart
ják, hanem azt a további szer
vezkedésük alapjának tekintik. 
Ezen alapból kiindulva pedig 
ki fogják dolgozni azokat a 
részletes, gyakorlati javaslato
kat, amelyek hivatva lesznek a 
háziiparosok ügyét-baját ren
dezni s céljuk eléréséig pedig 
hetenként összejöveteleket tai- 
tani.

Ezekután a szervező-bizott
ság elhatározta, hogy a követ
kező kiálltvánnyal fordul a ter
melő magyar háziiparosokhoz :

Háziiparos Testvéreink !
Az évek hosszú tapasztalata 

minket magyar termelő házi
iparosokat is megtanított arra. 
hogy hiába várjuk tátott száj
ja l a sült galambot, vagyis 
ügyes-bajos dolgaink elrendező
dését. Önmagától még soha 
semmi el nem intéződött.

A  háziiparosok sorsának ren
dezését maguknak a háziipa- 
rosoknak kell kézbe venniök és 
irányitaniokt mert senkisem is
merheti jobban a háziiparoros- 
ság ügyét, mint saját maguk a 
háziiparosok.

Épen ezért mi az Országos 
Baross Szövetség keretében tö
mörülő háziiparosok elhatároz
tuk, hogy felszólítunk minden 
magyar háziiparost, hogy hoz
zánk csatlakozva mint az Or
szágos Baross Szövetség házi
ipari szakosztálya kizárólag a 
termelő magyar háziiparosok 
érdekében minél nagyobb erő
vel harcolhassunk.

A  magyar háziiparosságnak 
ez a most hirdetett harca azon
ban csak azok ellen szól, akik 
a háziipari termelés kútárai, ki
zsákmány olói és meghamisitói, 
mert mi minden tényezővel, 
akik a háziipari termelés ügyét 
becsületes és tiszta szándékkal 
szolgálják, együttes, egymást- 
megértő, s általában a magyar 
háziipar ügyét előmozdító mun
kára fogunk törekedni.

Amilyen tiszta a szándékunk 
kifelé, époly tiszta befelé is, a 
saját magunk dolgában is, 
vagyis az Országos Baross 
Szövetség háziipari szakosztá
lya keretében külön csoportot 
képez a ..Falu * és külön a "V á 
ros* háziiparossága. Szükség 
van erre azért, hogy az f&yes 
csoportok az önálló érdekeiket 
külön is kidolgozhassák és ér
vényre juttathassák s egyik cso
port se nyomhassa el vagy szo
ríthassa háttérbe a másik ér
dekét.

Viszont a közös érdekű dol
gokat együttesen vívhatják ki.

Testvéreink!Mi nem kívánunk 
tőletek sem pénzt, sem más 
különös áldozatot, csupán any- 
nyit, hogy az Országos Baross 
Szövetség háziipari szakosztá
lyában már tömörült termelő 
magyar háziiparosokhoz csat
lakozzatok, hogy saját jó l fel
fogott érdekeink megvédésén 
egyesült erővel munkálkodhas
sunk !

M üller Antal
a fővá ros i fé rfis zabó  ipar

testület d isze lnöke

A  fővárosi férfiszabó ipartes
tület legutóbbi közgyűlésén Mül
ler Antal országgyűlési képvi
selő, ipartestületi-tagot elisme
résül azokért az érdemekért, 
melyeket a kézművesiparosság 
érdekeinek felkarolása, de kü
lönösen a szabóipar megvédése 
körül szerzett, az ipartestület 
diszelnökké választotta. Ez a 
kitüntetés egyhangú meleg lel
kesedéssel ment végbe jeléül 
annak, hogy a fővárosi férfi
szabómesterek tudnak hálásak 
lenni azokkal a férfiakkal szem
ben. akif? ügyeiket önzetlenül 
felkarolják. A  megtiszteltetés ez 
alkalommal valóban vérbeli 
iparos-politikusra esik, akinek 
ténykedését mindig az iparos 
közérdek vezeti.

A leventekötelezettség
rendeleti megállapítása

A  vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur 93.800/1935 VII. 
sz. legutóbbi rendelete szabá
lyozza a leventeköteles ifjak 
kötelezettségeit. A  rendelet ki
mondja, hogy a leventekot eles 
ifjak tartoznak heti három oran 
át az évnek legalább nyolc, de 
legfeljebb kilenc hónapján ke
resztül — mindenkor a helyi 
viszonyok mérlegelésevei ho
zott szabályok szerint — test
gyakorlást folytatni, a vasárnapi 
ünnepi istentiszteleten megjelen
ni, Ugyanúgy résztvenniaz okét 
érdeklő népművelési előadáso- 
kon. Megállapítja a rendelet azt 
is, hogy amennyiben a levente
köteles ifjú mulasztást követ ej, 
ezért pénzbírság kivetésének 
helye nincs, hanem csak dor
gálásnak és megfeddésnek.

Tokaji bor
ASuz A l i  csemegeszőlőoltvány. 
E r z s é b e t  k i r á ly n é  simavessző 
termelőnél d r . Ő r e i  C o r io lá n  
Bp.,Szentkirályi-u. 26. T e  1.34-8-92
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A szegedi Ipari vásárra 
Baross-vonat indul

Elnöki tanácsunk egyik leg
utóbbi üléseben elhatározta, 

_î  ide. szegedi ipari vá
sár Kapcsán u tővárosból külön 
Baross-vonat indul Szegeclr , 
hv>gy egyfelől tisztességet tegyen 
e hatalmas alföldi város kitűnő 
iparosságának, de m á s í e i ő 1. 
hogy resztvegyen a délvidéki 
Baross szervezetek oiiási mé
retű demonstratív megnyilatko
zásán.

Bár meg messze az idő, de 
máris jelezhetjük, hogy elnök
ségünk a rendkívüli kedvezmé
nyes vonat inditását biztosította, 
így most már kész dolog az, 
hogy a központi szervezet a 
szegedi tá porozáson hatalmas 
tö.negoen jelenik meg s a sze
gedi találkozón nemcsak a del- 
vidéKi háromszög szervezetei 
lesznek ott. hanem mint a be
futott jelentésekből látjuk, az 
egyeb vidéki Baross-alaku átok 
is ott lesznek. A demonstratív 
megnyilatkozás olyan méretű 
és tartalmú lesz, hogy ennek 
nyomán ismét szép eredmények 
fognak születni Előjegyzéseket 
már most elfogad a központi 
titkárság.

Hirdetmény
Ke 3274013 1936. A  budapesti k»r. tör

vényszék közhírré teszi, hogy XVeiser 
Géza és W eiser Zoltá n  csornai sajt és 
vajlerm tlő  vállalat bpesti (V .. \ ílmos 
császér-ut 50) bej. c< gre és annak tu
lajdonosaira. W eiser Géza és W eiser 
Zoltá n  tejtermék, csemege és konzerv- 
kereskedők budapesti (V.. Vilmos csá- 
szár-ut 50) lakosokra nézve a csődön- 
kivüii kényszeregyezségi eljárást meg
indította. Vagyon felügyelő  dr. Szabó  
M ihály  budapesti (V.. Csáky utca 14) 
ügyved. Bírósági jogi megbizott dr. 
From m  La jos  budapesti (IX . Ráday- 
utca 5.) ügyvéd. A  hitelezőknek köve
teléseiket 1936. év i április hó 6-ig 
be kell jelenteniök az Országos Hitel" 
védő Egylet központjánál Budapest, 
(V . kér.. Alkotmány-utca 8. szám. 
és felhívja a kir. törvényszék a h ite le
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség elleni észrevételeiket az egyes- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 1936. év i február 
hó 2S. napja. A z  egyezségi eljárás m eg
indításának joghatálya 1936. március 
hó 16. napján áll be.

Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. tv. biró

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában!

H i HM ti N N FEREHC
fém árugyára
BUD APEST,

VII., Csányi ucca 9.

A szobafestőiparosok 
tisztujitása- Legutóbb lar- 
tolta meg a fővárosi szobafestő, 
mázo'ó és cimfestőipartestület 
tisztujitását. mely alkalommól 
ismét általános lelkesedés mel
lett Lovász Gyulát választct'ák 
meg elnökké, alelnökke pedig 
Gorái Nándor mellett Kovács 
Ferencet. Az ipartestületi szék 
elnöke Diera Ignác leli, alelnók 
Hartmcinn Boldizsár, a tagok 
sorában pedig S:irrper József 
és Kalap Gyula. A mestervizs- 
gáió-bizottságnak a szobafestő 
ágazatban Remsey Elemér és 
Szimper József, a mázolóipari 
ágazalban Diera Ignác. Hart- 
mann Boldizsár, Kovács he
re ne. a cimfestő szakban Csor
nák Jenő és az aranyozóipar
ban id. W ohlmuth István letek 
a vezetői. Mint ez a lista mu
tatja, a Baross Szövetség büsz
ke lehet arr. , hogy értékes ipa

rosaiból ebben a szakmában is 
ennyien jutottak újra vezető 
szelephez.

Portálrendelők figyel
mébe! Felhívjuk a Baross 
kereskedő testverek figyelmét, 
hogy a mérnöki és épitési szak
osztály tagjai kézül többen fog
lalkoznak poitá.U i vezési el es 
amennviben ilyen szándékaik 
vannak, forduljanak a Baross 
Szövetség mérnöki és építési 
csoportjához.

Helyreigazítás. Lapunk 11.
számában megjelent „A  céhszabályzat 
iparvédelm i jelen tősége” cimü közle
ményünk második hasábjának alján 
levő  latinnyelvü idé/etbe szedési hiba 
csúszott be. A z  érte lem zavar eloszla
tása végeit közöljük a helyes szöveget 
„ d os artifices de medio vestri
et de societate totius artis mechanice 
pretacte Civitatis nostre Soproniensis . .“

A Baross Szövetség jegy kedvezmény szolgálata
S Z ÍN H Á Z A K  : M. kir. Opert 

Belvárosi 
Föv. Operett 
Andrássy-uii 
Royal Revü 
Kamara 
Magyar

40°/o
30 .. 
50 .. 
30 ., 
50 .. 
30.. 

30—70..

V ígszínház 30°/o
Bethlen-téri 50,,
K om éd ia  Orfeum j30 ..
Ki rály 
Városi 
Pestij

50 .. 
30 . 
20]..

M O Z I K !  Omnia P  — '30, — OOJ Savoy l ‘Í  70
City .. 1‘—  Pátria .. — ‘80

Kultur P  —  30. — ‘50. — *70J
FÜRDŐK : Fedett P  — ‘34 Széche nyi P  1 20 iR á cz jP fl— *74

Rudas „  — '60 Gellért .. 1’20
Jelentkezés a Szövetség székházábanjIV.. Bástya-utca 5. szám alatt földszinten 
a jeg y  kedvezm ény', szolgádat h e 'i - c g  ben (M érnök, csoport írod .ja).

* vS[|plM
| 3*idape*t, V il i

o á n ' a' drí'áh I

L
Kisfaludy-u 
31 -2—SS.

K ö n y v e k , színházjegyek
P fe ifer Ferdinánd (Zeidler Testvérek)

nem zeti könyvkereskedesben

Budapest* IV., Kossuth I^ajos-u. 5.

K é p k e r e t e k
HOFFM ANN FERENC nél

B U D A P E S T ,
IV. Károly-krt- 28. IV. Gerlőczi-u . 5

FvR
B \É*

B I I T n  B U D A P E S T , 
P O Z S A .U .4 .

Egy és kétszemélyes Récamiére-ek, 
Á gysez ’.onok. párnázott bútorok.

"“f 1" M erk Ferenc
k á rp ito s  m e s íe r n é l
VI., Andrássy-ut 53.
T e le fo n  : 17- -0 2 .

ér
bab, zöld bői s > vagy lencse P
Ratüó P á l  Bu dapest ,  M a g y v á sé r fe lep
Tele:on : 38-6-55. és Rökk Szilárd-utca 21 Telt fon 34-0-59.

MELLiHOER-íüie „CAainük pornóit kávé a iegjeiib . |

í z e r  á l d á s t  j e l e n t
az egészségre az Imperial fügékévé él- 
ezetc, mert szavatolt tiszta fügéből 

‘esz elöéililva. Tápereje felülmúlhatatlan

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

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

f f , Táci-u. 1-3. fTürr Islván-u. sarok.)
jBaroBs-tngomiak^^Vj^^ng^dméri^^

Felelős szerkesztő Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos : Baross-Szöoetség Ke

reskedő, Iparos és Rokonszakmák  
Országos Egyesülete.

Felelős kiedó dr Domokos Lásxtoő

Úgy keresztnévre  !!
Magyarország aranykoszorus rreslt-re

S z l e z á k  L ász  ó
A harangércöntőde,

harangfe lszere lés  
és haranglabgyár

BUDAPEST,
VI., Pelneházy-u. 78.
(V I. Frangepén-u . mellett) 
S a jé th áz. Tele fon : 91-3-53 

Párisi v ilágk iá llításon  d íszok levé lle l, 8 nagy 
arany- 1 n agy  ezüstérem m el, több állam i ok

levé lle l kitüntetve.

Szám talan egyh ázi e lism erő  le v é l!

Krayer - Lakk - Festék

I haidekker I
Jj k e r í t é s  I

CALDERON1 É S  T Á R S A

Bpesl, í., Vörösmarty-tér 1. y-‘-í-'j£

t o m t l s r l l t o„ S I D O L ______
G ö tz l L ip ó t  S id o l  vogyttermé^ 

kék gyára r. t.
Budapest. VII.. Cserai-utca 14. a*. 
T, 1 fon 9 6 - 6 - 8 6  és 90 -8 -2 7 .

Esterházy husárugyár
Ajánlja  : K ap u vá r, S opron  vm.

Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l o á g o t t a i t .  húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételizesitőit.

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

K i ü nö  k o n y h a , D r r h e r  s ö r ö k
p o lq . ir i  a r :  k.

%

K edvezm én yes je gy ek  P  1 .20 -as  
árban  a  B a ro ss  S zö v e tsé g  je gy 
kedvezm ényi s z o l g á l t a t á s n á l  
(B á s ty a -u . 5 .  tsz. 4 . )  k a p h a t ó k .

Nyom atott; Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. VII. Nyár-u. 6. — Telefon 37— 3— 1
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POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
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Előfizetési ára évi 24 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal
M egje len ik  minden csütörtökön. IV., Bástya-utca S. sz. 1. em elet

\ Tetefon : 88—5—88

elmúlt egy március 15.-e és mi is 
meghajtjuk szerényen zászlónkat a 
magyar nemzeti szabadság szobra 
előtt.

A mi táborunkban igen sokan 
vannak, akik súlyos véraldozatot 
hoztak a magyar nemzeti eszmé
ért és az elmúlt világháborúban 
bizonyságot tettek amellett a ma
gyar hősiesség mellett, melynek 
eszményképe ma is Petőfi Sándor.

Ismét elmúlt egy szomorú, fe- \ 
kete március 15-e és mi fájó szív
vel, sajgó lélekkel gondolunk meg
kötöttségünk és lealázottságunk 
közepette arra a bizonyos, arra 
az egyetlen március 15-re, ami
kor igazan teljes jelentőségében 
hangzott el a „Talpra magyar". 
Másfél évtized óta szavaljuk ezt 
a „Nemzeti dal“-t azzal a szoron
gó fájó érzéssel, hugy az csak 
szimbólum és csak titkon, legrej
tettebb gondolatunk volt, bárcsak 
ismét teljes jelentőségében sza
valhatnánk.

És csodálatosképpen a most 
elmúlt szabadságünnepek hang
jából mintha egy kicsit, egész ki
csit ki lehetett volna érezni eme 
reményünknek halvány sugarát. 
Mintha valami láthatatlan szedem 
ott állt volna a szavalók háta- 
mögött és onnan integetett volna 
és súgott volna a szavalóknak és 
ismét igazi értelmet adna a sab- 
lónná vált ünnepi szavaknak. Úgy 
éreztük, a s z a b a d s á g  hírnökei 
szóltak hozzánk és szomjas ajkak
kal ittuk a régvágyott gondolatot: 
„Rabok tovább nem leszünk . . .“ 
Mintha az a megfoghatatlan ér
zékünk, amit ösztönnek nevezünk, 
súgta volna, ha nincs is még ..itt 
az idő", de már jön, már nincs 
messze, készüljünk.

És mi készülünk, nem is ké
szülünk. mi készen vagyunk ismét 
és mindég talpra állni és mara
dék életünkkel is visszaszerezni 
elvesztett boldogságunkat.

Mi. akik már egyszer otthagy
tuk egyik szemünket, félkarunkat, 
vagy lábunkat, de mindenesetre 
legszebb ifjúságunkat, mi készek 
vagyunk félkézzel kardot huzni, 
hogy megalázottságunkból kive- 
rekedjük magunkat.

Tudjuk jól, hogy mit veszítet
tünk. de azt is tudjuk, hogy sok
kal többet nyerhetünk. És a nye
reség oldalon ott áll megingatha
tatlan hitet keltve, a visszaszer
zett nemzeti büszkeség és öntu
dat. Ezek nélkül mi — sokat 
vesztettek — nem tudunk meg
nyugodni és megbékélni és ki
mondjuk bátran, hogy mi igenis, 
vágyva várjuk az uj „Talpra 
magyar"-t és nem lesz baj, ha

nem is március 15-én fog elhang 
zani.

És ha a rokkantsors minket 
arra Ítélt, hogy Nikotex Leventét ! 
áruljunk, akkor ezt csak úgy tud- ; 
juk teljes lelki megnyugvással el
végezni, ha azt körüskörül a Kár
pátok bércein tehetjük. Ha mitő- 
lünk várják a békepipát, azt mi

A városnak és a kereskedőnek 
egyaránt érdeke a kirakat meg
szépítése. Nemcsak magánügy ez, 
közérdekű ügy, sőt közegészség- 
ügyi is. A tiszta, jól szellőztetett, 
ízléses boltról feltételezzük és lei
tételezi az idegen is. hogy ott i 
jobb. frissebb az áru. A magyar 
nyelvnek van egy igen jő szava 
erre ; „Takaros". Takarosnak kell 
lennie a kirakatnak, a boltnak is, 
hogy vonzó hatást gyakoroljon a 
vevőre.

Tapasztalhatjuk, hogy vannak 
olyan barlangszerü. duhosszagu, 
régi boltok, ilyenek a tra ikok és 
vegyeskereskedések egy része. 
Hogyan kapjon kedvet az idegen, 
hogy oda bemenjen vásáromi i 
Tegye a kezét a szivére az ilyen 
bolt gazdaja és ismerje el : nem 
is érdemes megállni az ő kirakata 
előtt.

Sötétek, barlangszerüek a füs
tös mennyezetű, ro szül világított 
boltíves üzletek. Sötét pincében 
érezzük magunkat. Az ilyen he
lyiség mennyezetét a szokottnál 
is jobban meg kell világítani. Egy
szerre derű és fény ömlik el a 
helyiségben. Világosabbá, derű
sebbé válik azzal is. ha a régi 
galériákat nem tartjuk meg lom
tárnak, hanem csinos, dobozos 
árukkal diszitjük, természetesen 
olyanokkal, amelyekre nincs min
dennap szükségünk. Uj mennye
zetet is csinálhatunk. E célra ele
gendő egy fából készült ráma, 
bevonva jutával vagy fehér tápé 
fával. 20—25 P költséggel meg
valósítható. De ez a költség meg
térül a világításnál, mert az ala
csonyabb mennyezet máris vilá
gosabb. A mennyezet magasságá
nak megvan a maga optimuma, 
vagyis a legkedvezőbb középma 
gasság, se nem kietlenül magas, 
se nem nyomaszt an alacsony.

Tegyük csinossá, Ízlésessé tra
fikjainkat és a kirakatokat. A tra
fikok megjavítását úgy érhetnénk 
el, ha az állam kötelezné az u] 
trafik tulajdonosát egy meghatá
rozott, de semmi esetre sem drága

a Csonkaföldön sohasem fogjuk 
meggyujtani.

És ha az idő most nem alkalmas 
a cselekvésre, várunk. Válunk, 
de nem felejtünk ! És fiainkat is 
annak az eszmének neveljük, mely
ért mi hiába küzdöttünk , a fe l
támadásért.

berendezés beállítására. A költsé
gek fedezéséi e az eddig kapott, 
aránylag csekély jutaléknál talán 
1 r%-kal többet adna a részükie. 
Ezért a támogatásért megk váll 
hatná a Kincstár, hogy milyen 
Ügyen a ,trafik kirakata és meg
szabhatná, hogy milyen árucikket 
lehet ott tartani és eladni az üz
letben hogy az ne váljék lom 
tárrá. Ha az állam külön megse
gíti a kezdő trafikost, joga lesz 
abba is beleszólni, hogy a bérelt 
helyiség megfelel-e tralik céljaira.

Nem volna-e helyes beosztani 
a trafikokat első és második ősz 
tályba. Ennek megfelelően többet 
vagy kevesebbet követelni meg 
tőle a berendezést illetőleg, vi
szont több vagy kevesebb juia- 
lékot juttatni a részére. Ami a 
kirakat csinosságát illeti, más
más követelményt kell támasztani 
a város más más részétien, ténycs 
főútvonalakon és eldugott cocák
ban.

A trafikok megjavítása idegen
forgalmi érdek. A kitűnő magyar 
dohány, melyhez hasonlót a nyu
gati népeknél alig találhatunk, 
megérdemli, hogy vele foglalkoz
zunk. S mily kevés gondot fordí
tottunk mindezideig erre ! Pedig 
a példák előttünk állanak. Néz
zük csak meg Svájcnak. Német
országnak avagy Bécsnek minta
szerű, patikára emlékeztető, irigy- 
lésreméltő tra'ikjait. A mi tralik- 
jaink az ellenkező képet mutatják. 
A szép fővárost felkereső idegen 
már az első napon rossz benyo
mást szerez. A trafik az első, ami
vel megismerkedik, hiszen leve
lezőlapra és bélyegre, _  avagy 
cigarettára és gyufára már az első 
órában szüksége van.

Szépítsük és javítsuk tehát tra
fikjainkat. Azután fokozatosan ha
ladva uccáról-uccára a többi ki
rakatokat. Szépíteni kell a fürdők 
és szállodák környékét, a Lánc- 
Ilidtől a Gellért-fürdőig vezető 
fontosabb utakat, uccákat a Horthy 
Miklős-utat. Korántsem mondható, 
hogy ezeken a részeken nincsen
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A traíikos kirak.alok
s z e r e p e  az id e gen 
forgalom  fejlesztésében
Irta ; D r. Ő r e i Géza.

olyan üzlet, amelynek kirakata 
kiíogástalan. tgy részük Ízléses, 
de a többség mégis átalakítást 
kíván. Modernizálásra szorul a 
Geilérí-szálló környéke, ott szinte 
nincs egyetlen egy üzlet sem, 
amely a kirakathoz vonzaná és 
megállítaná az idegent* Csak a 
Horthy - körönd leié csmosodnak 
az üzletek es kirakataik,'oda azon
ban az idegennek nincs kedve 
már menni, mert elvesztette ked
vét a séta megkezdésénél.

A kereskedő érdeke, hogy a vá
sárlási kedvet kirakataival is fo
kozza. Jó volna az is, ha az ízlé
sesen megirt árjegyzékek magyar 
és német nyelvűek volnának. Ez 
bizalomkeltő lenne, mert ha rit
kán is, de megtörténik, hogy az 
idegeneknek drágábban árusíta
nak.

Az üzletek mindenfajtájával fö
lösleges részletesen foglalkozni. 
Csak azt jegyezzük meg. hogy 
igen előnyös az idegen.orgalini 
nyári hónapokban, vagy na cse
revonatok jönnek, a szállodák kö
zelében, esetleg a szállodák elő
csarnokában a kirakatokba ma
gyar motivumos árucikket tenni, 
árjelzéssel. Természetesen csak 
arra a néhány napra, ameddig az 
idegenek itt időznek. Egy-két cég 
ezzel az ötlettel számottevő sikert 
aratott.

rkiiiiüres Cigarillos
Valamikora boldog békeévek- 

I ken a legellerjed:ebb szivarok 
köze tartozott a Cigarillos. A 

i háborús és háboruuiáni rohanó 
elet a közönségei a nyugodt 
szivarozásró! az ideges cigaret- 
tázásra szoktatta. A szivarfo- 
cyasziás áltaános est kkenésé- 
vel a Cigarillos is vesztett nép- 
szerüségéből. A valamikori nagy 
Cigarillos-forgalomnak már csak 
az emléke éí bennünk. Drága 
is volt az eddigi 7 filléres ár
ban. A  Dohányjővedék helye
sen tette, hogy leszállította a 
Cigarillos árát 6 fillérre. Ez az 
árleszállítás nem fogja ugyan a 
szenvedélyes cigarettázót sziva
rozásra szoktatni, de ha mi — 
dohányosok — megfelelő pro
pagandával hivjuk fel a közön
ség figyelmét az olcsóbk Ciga- 
rilíosra bizonyosan meg is lesz 
a kedvező eredmény.

3 Mezőgazdasági K iá llítá s ra
kedvezményes jegyek kaphatók kor
látlan számban (1.20 P-ős árban) a 
Eaross Jegykezelőségénél (IV. kér.. 
Bástya ucca 5. földszint 4). Vidékről
felutazók is igénybevehetik ezt a ked- 

vezménvt.



2 R \ROSS SZÖVETSÉG 12. szám

Legutóbbi (hetedik) dohányárus 
számunkban közöltük a zárórára 
és a vasárnapi munkaszünetre 
vonatkozó két alaprendeletet. Kar
társaink közül sokan köszönték 
levélben a felvilágosító cikket és 
kérték, hogy közöljük a kiegészítő 
rendeleteket is. Voltak, akik nein 
kaptak tis:-ta képet még most sem, 
azért kénytelenek vagyunk ismé
telten ogiaikozni e kérdéssel. 
Azt tapasztaljuk hogy nemcsak 
kariársaink közűi sokan, de még 
sok he yen a közigazgatási ható
ság közegei sem ismerik az ide 
vonatkozó rendelkezéseket pon
tosan. Például Budapest egyik 
kerületében megtörtént, hogy a 
rendőr felszólította a dohányárust

hétköznapon : „zárja be az üzletét, 
mert nyolc óra van". Úgy látszik, 
természetesnek találta, hogy a 
trafik is zárjon akkor, amikor a 
fűszeres zár Viszont igen sok 
kartársunk meg ..piros betűs ün
nepen' (újév napján!) zárva tart, 
pedig k ö te le s  volna nyiívatar- 
tani.

E tapasztalatok, a hozzánk ér
kezett újabb kérdések — és ré 
gebbi elhatározásunk szerint is — 
szükségesnek tartjuk a már kö
zölt és az ezeket kiegészítő ren
deletek fennálló szabályait is fi- 
gyelembevéve összefogla ást adni 
a zárórára és a vasárnapi munka- 
szünetre vonatkozó rendelkezé 
sekről.

I. A  h é tk ö zn a p i zá ró ra
Hétköznapokon minden dohány- 

árus k ö te le s  reggel 7 órától 
este 8 óráig nyitvatartani ebéd
szünet néiküi. de nyitvatarthat 
akár reggel 4 órától éjfélig is 
ané kül. hogy ezzel bárminemű 
kihágást követne el. (56.4CU 1924. 
XI. p . ■:.)

Az egyéb üzletekre vonatkozó

Ií. A  va sá rn a p i és

zárórán túl azonban csak dohány- 
gyártmányok, gyufa, szivarkapa- 
pir, szivarkahüvely szipka, postai 
értékcikkek, okmánybélyegek és 
válíóürlapok árusíthatók. L gyéb 
cikkek árusítása tisztességtelen 
versenyt képez. Erre ismételten 
és hangsúlyozottan felhívjuk kar
társaink figyelmét.

Szen t is tvá n n a p i
áru sítás

Vasárnapokon és Szent István 
napján nem köteles a dohányárus 
üzletét nyitvatartani, de nyitva- 
tarthatja reggel 7 órától este 8 
óráig

Aki ezeken a napokon előbb 
nyit. vagy később.-n zár kihágást 
követ ei és az 18:'!. évi XIII. t.-c.
6. §-a alapján 240 pengőig tér 
jedo pénzbüntetésben részesül. 
(93.854 1927. Xp számú P. M. 
rendelet. amelynek alapja a 
89,141 1927 K M. rendelet;.

Fenti rendelkezés kiegészítése
kben — kereskedelemügyi mi
niszter 1933 aug 2 án 45.553. 
szám alatt kiadott rendelete alap
ján — a pénzügyminiszter meg- 
eng dte, hogy a hadigondozottak 
a fentebb felsorolt cikkeket vasár 
napokon és Szent István napján 
zeggel 7 órától éjfél után egy 
óráig árusíthatják. Azon hadigon
dozott, aki üzletét ezeken a napo
kon éjrél í egy órán túl nyitva- 
tartja. az 1891 évi Xili. t.-c. 6. §-a 
alapján 240 pengőig terjedhető 
p é nz b ü n t e t é s b e n  részesül 
(101.016.1933. XI. a. P. M. számú 
rendelet).

Aki a fentebb felsorolt cikke
ken kívül egyéb cikket vasárna
pokon és Szent István napján 
olyan tor is árusít, amikor az

egyéb üzletek zárva vannak, íisz 
tességtelen vesenyt követ ei.

Vasárnapokon és szent István 
napján az árusítást csak az üzlet 
tulajdonos maga, vagy házastársa, 
egyenes ágban fel, vagy lemenő 
rokona, örökbefogadott gyermeke, 
testvére, vagy unokatestvére vé
gezheti.

Üzletvezető, vagy annak hasonló
an körülírt hozzátartozója csak jogi 
személy által fenntartott dohány
árudákban végezheti az árusítást 
ezeken a napokon.

Rokkantság, betegség és egyéb 
méltánylást érdemlő esetekben a 
kereskedelemügyi, illetőleg ujab 
bán az iparügyi miniszter adhat 
felmentést e korlátozás alól. Fel
hívjuk tehát azoknak a kartár
sainknak ügyeimét, akik betegség, 
vagy rokkantság miatt üzletvezetőt 
tartanak üzletükben és üzletveze
tőjüket vasárnapokon engedély 
nélkü. foglalkoztatják, nyújtsanak 
be haladéktalanul kérvényt az 
iparügyi miniszterhez, nehogy ki 
hágást kövessenek e l ! Szívesen 
vállalkozunk arra. hogy a hozzánk 
küldött kérvényt beadjuk és sorsát 
figyelemmel kísérjük, mert tudjuk,
1 ogy különösen vidéki kartár
sainknak ez költséget, fáradtságot 
és sok időveszteséget jelentene

Aki vasárnapokon és Szent j

István napján engedély nélkül 
üzletvezetőt foglalkoztat, kihágást 
követ el. amely miatt pénzbünte
tésben részesülhet.

IÍÍ. E g y éb  ü n n ep 
napok  zárórája
Kariársaink, sőt a hatóságok 

is. sok helyen különbözően és 
helytelenül értelmezik a fenti ren
delkezéseket a kettős ünnepek, 
felekezeti ünnepek, újév, vagyis 
az úgynevezett ,,piros betűs ün
nepekre*' vonatkozólag.

Hangsúlyozzuk ezért, hogy a 
vasárnapokon és Szent István na
pon kívül minden ünnepnapra a 
hétköznapi záróra, illetőleg nyitva- 
tartás szabályai az irányadók. 
Az egyéb ünnepnapokon tehát reg
gel 7 órától este 8 óráig minden 
pohányárus köteles nyitvatartani. 
Tetszése szerint nyitvatarthat azon
ban akár reggel 4 órától éjfélig is.

Egyéb ünnepnapokon csak a 
dohányeladási jogszabályok 15. 
§-ban meghatározott esetekben 
tarthatja zárva üzletét a dohány
árus. Ezek az esetek a követ
kezők

1. A katholikus vallást követő 
dohányárusok husvét, pünkösd 
karácsony e'.só napján és űr
napján ;

2. az ág. hitv. ev., az ev. ref. 
és az unitárius vallást követő 
dohányárusok husvét, pünkösd, 
karácsony első napján, nagypén
teken s áldozócsütörtök napján ;

3. az izraelita vallást követő 
dohányárusok Rosh <sunoh (újév) 
két napján és a Jamkipur (en
gesztelő) napján;

4. a görög-keleti, román és szerb 
egyházak vallását követő dohány
árusok a husvét, karácsony és 
pünkö d első napján üzlethelyi
ségeiket teljesen zárva tarthatják.

Az izraelita dohányárusoknak 
meg van engedve, hogy rendes 
üzlethelyiségük szabályszerű nyit
va tartása mellett a dohányeladást 
szombati napokon s vallásuk 
egyéb ünnepnapjain megbízott 
által gyakorolhassák.

IV. K o r l á t l a n  
d o h á n y á r u d á k

A nem kizárólagos, tehát kor
látlan (füszeies, szatócs) és kor
látolt (vendéglők, kocsmák) do
hányárusokra a fenti rendelkezé
sek nem vonatkoznak, mert rájuk 
nézve a föüzletágukra (fűszer és ;

szatócs üzlet, vagy vendéglő stb.) 
megállapított záróra irányadó. 
Amig üzletük nyitva tartható a 
rá uk nézve érvényes rendelke
zések szerint, addig trafikot is 
árusíthatnak, illetőleg kötelesek 
árusítani.

* ** *
Ezek a ma érvényben levő sza

bályok. rendeletek a záróiára és 
a munkaszünetre vonatkozólag. 
Aki ezeket betartja, mentesíti ma
gát minden esetleges kellemet
lenségtől. i udjuk, érezzük, hogy 
ezek a rendelkezések változtatásra 
szorulnak. Hibájuk az is. hogy 
több rendeletben, szétszórtan ta
lálhatók meg. s aki az egyikhez 
igazodik a másikat jóhiszeműen 
megszegheti. Ezen a hibán segí
teni igyekeztünk azáltal, hogy fen
tiekben összefoglalóan ismertet
tük a jelenleg fennálló rendelke
zéseket. Ez azonban csak ideig 
lenes segítség, mert elengedhetet
lenül és sürgősen szükséges az 
egységes záróra és munkaszüneti 
reform, amely a kincstár érdekei
vel összeegyezteti a dohányárusok 
szociális, egészségügyi és vallási 
érdekeit is. Ezt a három nemzet- 
fenntartó szempontot nem lehet 
figyelmen kívül hagyni akkor sem. 
ha dohányárusokról van szó Sőt 
mi úgy érezzük, hogy - - akkor 
különösen figyelembe kell venni! 
Ennek érdekében meg is teszünk 
mindent!

Lehet-e dohánytőzsdénél üzlet- 
átruházásról beszélni?

A z  üzletátruházási törvény (1908:LVII) 
a kereskedelmi üzlet hitelezőit óhajtotta 
megvédeni a kijátszás ellen. Arra az 
esetre, ha a kereskedő, akinek üzleti 
tartozásai vannak, üzletét átruházza, 
szabályozta az uj tulajdonosnak: az 
üzlet átvevője-nek az „üzlet" tartozá
saiért való felelősségét.

A k i kereskedelmi üzletet s z e r z ő 
d é s  utján átvesz, felelős az átru
házónak az ü z l e t b ő l  e r e d ő  
azokért a kötelezettségeiért, am elye
ket az átvétel idején ismert, vagy a 
rendes kereskedő gondosságával 
megtudhatott. (1. §).

Ez a törvény magában a kereskedelmi 
életben közel három évtizedes múltja 
után még ma is a kétségek hullám- 
gyürüil veti fel.

A  viláknak egyik kutforrésa a tör
vénynek az az intézkedése. (3. § ) amely 
az eset összes körülményeinek mérle
gelésével a bíróra bízza annak meg
állapítását. hogy a szőnyegen lévő  ügy
ben iorog-e fenn üzletátruHázés vagy 
nem.

Érdekelheti-e a dohányárust ez  a tör
vény. amely kereskedelmi üzlet átru
házásáról intézkedik ? Lehet e szó tra
fiknál üzletátruházasról, amidőn m ég



12. szám BAROSS SZÖVETSÉG 3

A  J A N I  N A  C igare itapap ir R. T. gyártm ányai a legn agyobb  hasznot biztosítják! |s

S E N A T O R  CELOFILTER
már

------------- c ig a r e t ta h ü v e ly
k e t tő s  fü s t s z ű r ő v é !  kaph?tó. ,^  a re g i á ro n

Ú J D O N S Á G ! J |  1E l 1 1|“SENATOR 9 , I C A I r 1 BbéP c i g a r e t f a p a p i r
hosszában  hajiogatoit, zári csom ago lásbó l egyenként kihúz
ható lapokkal, gum m irozott s zé iie i 6 0  lap á ra  14 fillér!

Egyéb gyártmányaink: N e m  g u m m ir o z o it  . . 6 0  lap á ra  13fillé r !
SENATO R cigarettapap ír 60  és 120 lap tarta lom m al 
SENATO R EXTRA va ttabetétes c igarettahüvely  

üAN IN A  SPEO . c igarettapap ír
r  p F ig ye lem ! A  SEN ATO R  CELOFILTER ce llu lózé  füstszűrös és a SENATOR

EXTRA vattabelétes hüvelyek r ö v i d ,  65 m m -es m éretben  is kaphatók!

A  S E N A T O R  g y á r t m á n y o k  m i n d e n  dohánynagyávudában és  nagykereskedőnél b e s ze re zh e tő k !

az is állandó vita tárgya, igy fő leg tár- j 
sadaiombiztositási szempontból, de más 
szempontokból is. hogy a dohánytőzsde 
kereskedelmi üzlet-e.

A  felvetett kérdésre óhajtunk az a láb
biakban a törvény és a joggyakorlat 
alapján feleletet adni. Mért hiszen igenis | 
felvetődnek esetek, amelyek ezt a vá- : 
laszt sürgetik. Felvetődnek esetek áru
hitelezőkkel. finansziroíókkal szemben, 
de különösen alkalmazottakkal (óvadék, 
felmondási idő,) szemben.

A z  idézett törvényhely a szerződés 
utján va ló  üzletátruházást óhajtotta 
megfogni, mert hiszen csak ennél for
dulhat elő a hitelezők megrövidítésé
nek és kijátszásának lehetősége, tekin
tettel arra. hogy az örökös úgyis felel 
a hagyaték erejé ig a hitelezőknek.

T ovább i kérdés, hogy’ kerülhet-e a 
trafikos abba a helyzetbe, hogy üzletét 
szerződés utján átruházza ?

A  jövedéki szabályok szerint nem. 
Hiszen a trafikos üzletének gerincét 
alkotó dohányárusitási engedély ado
mányozásé állam i elhatározástól függ. 
ennek az engedélynek csereberéje, e l
idegenítése lehetetlen, sőt jóformán már 
az erre irányuló szándék is az engedely 
elvonásával büntettetik a jövedék i sza
bályok szerint.

A  gyakorlat azonban nem elégedett 
meg a dohányjövedéki szabályok ti
lalomfáival. Hanem éles szemmel fi
gyelte az életet. S fe lfedezte  azt a 
tényállást, amely mellett a trafikos sze
mélyében beállott változást kereske
delmi üzlet átruházásának leheteit m i
nősítenie. az átaaót. dacára az á llam i 
engedélyezés rendszerének, á tvevővé 
lehetett nyilvánítani s mint ilyent az 
üzlet tartozásáért fele lősség alá vonni.

Az. hogy a dohénykisárudai üzletet 
csak kormányhatósági engedéllyel 
szabad folytatni, nem zárja ki. hogy 
az ilyen üzleti jogosítványról egy 
meghatározott szem ély javára ellen
értek fejében lemondás, az üzlethe
lyiség bérletéhez hozzásegitéssel kap
csolatban, a vevőkörre tekintettel is. 
lényegileg m agának az üzletnek, mint 
gazdasági értéket képviselő egésznek 
elidegenítéseként minősüljön még ak
kor is. ha —  sem berendezés, sem 
árukészlet át nem vétetett. Hiszen 
éppen dohánykisárudánál az üzlet 
lényege nem a berendezés és a min
denkori árukészlet, hanem a dohány- 
érusitás b izonyos helyen folytatásá
nak lehetősége. Ennek mint a jelen" 
tős ellenszolgáltatásban is kifejezésre 
jutott tulajdonképeni értéknek az előző

tulajdonostól szerződés utján m eg
szerzése tehát az 1908: LVII, t.-c. 
szerinti üzletátvételt nyilván megál
lapítja. A z  pedig, hogy az üzletátru
házás csak a kormányhafóság enge
délyével, továbbá a háztulajdonos 
hozzájárulásával valósulhat meg. an
nál kevésbbé lehet döntő, mert mindez 
az átruházó közreműködését föltéte
lezi. (Bpesti Tabla  1928. évi P. 1. 
3086. szám.)

Találkozunk még több ily tartalmú 
bírói határozattal is.

Ezeknek e vele je  tehát az. ho~y ha 
a trafikos kifejezetten és kizárólag az 
utód javára m ond le a dohányárusitási 

| engedélyéről, s az utód kérelmének 
| nem teljesítése eselére. azt magának 
l fenntartja s ezáltal a pénzügym inisz- 
j terium engedélyezési jogát egy bizonyos

Egy rég vajúdó problémát ho
zunk ismét a székesfőváros és a 
nagyközönség elé, amikor újra 
felvetjük a kérdést: dohányoz
zunk e a villamoson vagy sem ? !

És ahogy minden kérdésnél, 
úgy ennél is azonnal két részre 
szakad az emberiség. Egyöntetű 
állásfoglalás semmiben sincs, hi
szen még Istentagadók is vannak. 
A kérdés tehát csak a pro és 
kontra érvelések kisebb vagy na
gyobb meggyőző ereje által dönt
hető el. Mindeddig ugylátszik a 
nemdohányzás apostolainak érve
lése lehetett a súlyosabbik, mert

irányban megköti, üzletátruházás fo rog  I 
fenn. mert a későbbi engedélyesre i 
nézve az engedély megszerzését az 
előbbi jogositványosnak az ő javára 
történt lemondása tette lehetségessé.

A z  egyik o ldalon a lemondás, a má
sik oldalon a dohányárusitási jogosít
vány megszerzése iránti kérelem be- 
nyujjása megállapítják azt az akarat
megegyezést, amit a törvény a szer
ződés utján va ló  átruházásnál kíván és 
félté.elez.

Ezt a bírói álláspontot erősiti az üz
lethelyiség átvételének ténye is, mert 
—  habár az üzlethelyiséget a háztu- 
lajaonosiól veszi bérbe az uj jogosult — 
ez az átvétel is csak a régi jogosított 
lemondásával, tehát a régi jogosítottnak 
ezen lemondásban rejlő közreműködé
sével válik  lehetségessé.

Budapesten mind a mai napig a 
villamosokon való dohányzás nincs 
megengedve. Hogy mik lehettek 
ezek az érvelések, nem keressük, 
nem kutatjuk. Talán csak annyi ; 
volt az egész, hogy jelentéktelen 
kérdésnek tartották és elég volt 
egy humoráról közismert hon
atyánk élces aposztrofálása a kér
dés kedvezőtlen elintézéséhez.

Pedig ezt a kérdést nem lehet 
elviccelni, mert itt nemcsak egy 
szenvedély kielégítéséről van szó. 
hanem szociális és közgazdasági 
háttere is van. Az általános em
beri jogokat nem lehet egy ciga

retta dobozban elrejteni és a kul
túra haladásával ennek a kérdés
nek is éppúgy meg kell találni 
a helyes megoldását, mint sok 
másnak. Ami régen fejvesztés terhe 
mellett tilos volt, azon ma csak 
mosolygunk Hogy messze ne 
menjünk példáért, itt van maga 
a dohányzás. Valamikor törvény 
tiltotta és jaj volt annak, akit 
rajtértek a dohányzáson. Ki merné 
ma egyáltalában feltenni a kér
dést : szabad-e dohányozni vagy 
sem?

És ahogy legtöbb probléma el
intézésének anyagi okok adják 
meg a lendítő erőt, ezt is az anya
giak intézték el.

Az állam csakhamar rájött, hogy 
a dohányzási szenvedélyből jó 
üzletet csinálhat és eltörölte a 
dohányzási tilalmat. Hogy a do- 

! hány mit jövedelmez az államnak, 
azt mindenki tudja.

Ugylátszik nem járunk messze 
a jelenlegi probléma megoldásá
nál sem az igazságtól, ha első
sorban az anyagi előnyeit vitat
juk. Hogy a villamoson való do
hányzás milyen fogyasztási több
letet jelentene, ezt természetesen 
csak találgatni lehet, de feltehető, 
hogy általában 8-10 százalékos 
emelkedésre lehetne számítani. Ez 
már olyan tétel, amely súlyosan 
esik a latba, mert hiszen ma az 
államnak minden bevételi lehető
séget kétszeresen meg kell be
csülnie.

A másik súlyos érvelés a kér 
dés szociális vonatkozása. Ma, 
amikor az önrendelkezési és sza- 
ba ságjogok aktuális jelszavak, 
bántó, sőt sértő, hogy valakit 
dohányzási szabadságában egy 
rég elavult rendelet korlátozzon. 
Mi, legalább is a hatóságaink, 
igen szeretnek a külföldi mintára 
hivatkozni. Tessék. Bár nem va
gyunk az utánzás hívei, de az 
ésszerű dolgok utánzását öröm
mel vesszük Alig van ma már 
világváros, ahol ez a probléma 
meg ne lenne oldva és vígan 
füstölnek a villamoson

Különösen sokat jelent ez a 
messze kültelkekről beutazóknak. 
akik sokszor egyórás villamos 
utazásra vannak ítélve, mig mun
kahelyükre érnek és ugyanannyi, 
mig hazautaznak. A villamoson

FECSKE
szivarkapapir és hüvely sikere bizto
sítja Önnek a legnagyobb hasznot !

A F E C S K E  szivarkapapir mézgázott 
(ragasztható) széllel egyedülálló minőségű ! 
Fogyasztói ára -g "■ ~| I
mégis csak ■ fiái UHUI I

DohányEŐszakasz
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nem dohányozhatnak, a munka
termekben szintén tilos a dohány
zás és csak lopva egy egy szip 
pantással elégíthetik ki napközben 
szenvedélyüket. Milyen jogon lehet 
bárkit kétórás dohányzási tilalom
mal suj ani, megfelelő indokolás 
nélkül ?

A Beszkárt szempontjából sem 
közömbös a kérdés. Mert nem
csak a messzeutazók dohányzá 
sáról van szó, hanem a városban 
jövő-menő közönségről is.

Nagyon sokan vannak, akik 
egy egy útszakaszt azért tesznek 
meg gyalog, hogy közben egy 
cigarettát elszívhassanak, amit ha 
megtehetnének a villamoson, nem 
mennének gyalog. Tehát vagy a 
Dohány jövedék, vagy a Beszkárt 
károsodik. Aki dohányzik, az ke
vesebbet ül villamoson, aki pedig 
utazik, kevesebbet dohányzik.

Mi trafikosok tizedfillérekért 
árusítjuk a Beszkárt tar.tuszait. 
Az ajtóküszöb koptatását sem 
keressük meg a tantuszon, de 
árusítjuk, mert ezzel szolgálatot 
vélünk teljesíteni úgy a Beszkárt 
nak, mint a nagyközönségnek. 
Arra kérjük a Beszkárt-ot. kezelje 
Ő is a mi és a közönség érde
keit hasonló előzékenységgel.

A mi propoziciónk, hogy enged
jék meg a villamosok pótkocsijain 
a dohányzást.

Engedélyezzenek először próba-

járatokat, úgy mint annakidején 
a kisszakaszrendszer be\ezetése- 
kor és megfogják látni, hogy a 
közönség milyen örömmel fogja 
az újítást fogadni. A publikum 
önmagától fog kategórizálódni és 
akik nem állják a dohányfüstöt, 
fel fognak szállni az első kocsira 
a dohányosok pedig a pótkocsira.

A székesfővárosnak pedig be 
kell látni, hogy a kérdés mosta 
nában olyannyira aktuális idegen 
forgalmi szempontból is óriási 
jelentőséggel bir. Most jön a Nem
zetközi Vásár, jön a sok külföldi. 
Igyekezzünk, hogy ezek minél 
több kellemes emlékkel távozza
nak tőlünk és érezzék jól magu
kat, mig nálunk vannak. Az ós- 
diság, elmaradottság érzetét keltik 
bennük magunk iránt ha az ott 
honi kényelmükben, meuszokott- 
ságukban korlátozzuk őket.

Nem akarunk a kérdés felett 
hosszú vitába szállni és úgy 
hisszük a felsorolt indokolások 
teljesen elegendők annak eldön 
téséhez. Az egész dohányzási 
tilalom idejétmulta rendelkezés, 
hogy el sem tudjuk képzelni an
nak további fenntartását.

Tehát arra kérjük a Székesfő
várost, mint a Beszkárt tulajdo
nosát, tűzze a kérdést napirendre 
és intézze azt el egy világvároshoz 
méltó felfogásban.

vitéz Csihás Endre.

Ozv. Borza Károlyné. Ne veszítse el 
bizalmat. Kérése teljesülni fog. A  do
hányárus számokat továbbra is küld
jük. (467)

vitéz Szívós  Istvónné. Mai számunk
ban közöljük a korlátlan dohányárusok 
zárórájára és munkaszünetére vonat
kozó rendelkezéseket is. (565)

Szekeres Ferenc. Küldetni fogunk 8 
darab nyolcados és 4 darab negyedes 
sorsjegyet amint az uj játék sorsjegyei 
forgalomba kerülnek. (560)

B irtolom ey Pál. Kölc sönöket nem 
folyósitunk. hanem a dohán\árusok 
bizományi áruhitelének bevezetéséért 
dolgozunk. A  b izom ám i áruhitel kér
dése az illetékes hatóságnál kedvező 
mederben haladó tárgyalás alatt áll. 
Döntés után minden dohányárust érte
sítünk. (586)

Haraus Georgina. Választ nem kap
tunk eddig. Ha jön válasz, azonnal 
továbbítjuk (419)

,.S zorga lom “ Levélben válaszolunk. 
(556)

Többeknek. Azoknak a kartársaknak, 
akik levelezőlapon jelentették belépési 
szándékukat, nyomtatványként küldtünk 
belépési nyilatkozatot és meginditottuk 
dohányárus számaink küldését ts. de 
kérjük szíveskedjenek a belépési nyi
latkozatot kitöltve és aláírva beküldeni, 
mert felvételük csak ennek e lapjáig 
történhetik meg.

Skribe'.e Janka. Szép levelét nagyon 
köszönjük, vitéz Bencze Gyuláné őnagy- 
ságának tolmácsoltuk üdvözletét. Kö
szöni a megemlékezést. (532)

Lizsinszky Rezső. Várjuk az adatok 
közlését ! (342)

T a g s á g i  i g a z o l v á ny
E héten kiküldjük minden tagunknak i 

és lapelőfizetőnknek a tagsági igazol- ! 
vényt. Budapesten megbízottunk viszi 
el. mindenkinek. \'idéken a dohány
árusokat illetőleg megbizottainkat kér- I 
jük meg. hogy a hozzájuk küldött iga
zolványokat adják át tulajdonosaiknak. 
Kérje tehát mindenki 23-ói kezdve 
tagsági igazolványát attól a nagyáru
dától. ahol dohányárut felvételez. A  már 
befizetett tagdíjakat belyegberagasztás- 
sal nyugtáztuk.

A  tagdíjfizetés is ott történik ezentúl, 
ahol tagsági igazolványát megkapta. 
Minden tagdíjfizetést erre a célra ké
szített tagdíj bélyeggel nyugtázunk. Egy í 
darab bélyeg 50 fillér befizetésének e l
ismeréséül szolgál ! A  bélyeget okvet
lenül ragassza be mindenki az igazol- 
zányba az 1936. év megfelelő hónap
jának kockájába.

A  tagdíj bélyegekkel csak az évi 6 
pengős tagdíjakat nyugtázzuk.

A z  1935 darabévre nagyárusok, kü
lönlegességi árusok és elosztók csak 6

pengőt, kizárólagos ésk or 'á f an dohány- 
árusok csak 1 pengőt üzemek.

1936. évre a tagsági dij nagyárusok
nak 18 pengő; különlegességi árusok
nak és elosztóknak 12 P  ; kizárólagos 
és korlátlan dohányárusoknak 6 pengő.

Részletekben is lehet fizetni a tag
dijat. de kérjük, hogy legaláb negyed
évre (január, február és március hóra) 
szíveskedjenek tagtársaink tagdíjaikat 
befizetni.

Tartsunk V A C O
o<xxxx>'x><xxx)g<xxxx)ooo<xx:ooooocooc<xx>

Felelős szerkesató: Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos : Baross-SzővHség Ke
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Országos Egyesülete.

Felelős kiadó : ár. Domokos Lámskí

Tártsunk helyi képeslapot
N agyobb  forgalm at
Á r a i m  r e n d k í v ü l  m éltányosak !

A V fc V fc íl n  kaphat ön  is k ép es le  ve le ző -lapo t. ha több kartárs-
1 L O v l  L l  L F d  11. sa| közösscn nr gyobb mennyiséget rendel !

K érjen  árajánlatot és  mintákat

Storcz Béla M átyás íagyárustól I

G Ö D Ö L L Ő .  Baross-tagok nak 5 százalék engedmény. |

Felhívás kartársainkhoz !
Trafikkezel őket. alkalmazottakat kérjen Dohányárus Cso
portunk irodájától, ahol nyilvántartunk t ö b b .  kisebb- 
nagyobb óvadékka l rendelkező alkalmazást keresőt. A 
közvetítést teljesen dijtatanul végezzük kartérsaink részére-

Dohányzási cikkek legolcsóbb beszerzési iorrása
Í4-6.84 T A U S Z K Y  A R T Ú R
B U D A P E S T ,  V I I .  k é r ..  A k á c fa  - u tc a  13.

Ö n gy ú jtó k  és dohányzócikkek!
Ár és minőség tekintetében vezet a 3 6  éve  fennálló  
K L E IN  S A L A M O N  F I A I
pipakeszitő és dohányzóc ikk  esztergák os cég

BUDAPEST. VII., KIRÁLY-UTCA 1. TELEFON: 37-1-12

F I G Y K U K N ,  k é r j ü k ,

a M I K O T E X  | 

S Y M P H O X I A R A
A  közönség már fölfedezte a N ikotex  S\ mphonia 
rendkívül előnyös tulajdonságait, itt  a z  id e je  
te h á t , h o g y  a  t r a f ik o s  t á r s a d a lo m  n a g y  
c ik k e t  c s in á ljo n  b e lő le .
Könnyű dolga lesz, mert

igen hatásos p ropaganda  
indult a

NIKOTEX SYM PH O N IA
forgalmának emelésére.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A  B A R O S S  S Z Ö V E T S É G  D O H Á N Y Á R U S  
C S O P O R T J A

Hivatalos helyisége: Budapest. IV. Báslya-u. 5. földszint 4.
H ivatalos ő r i :  Minden hétköznapon dé le lő tt 10— 12-ig és délután 4-6-ig. 
Tele fon ja : 86-8-67.
Szaklapja : a Baross Szövetség dohányárus száma. Megjelenik minden hó 

első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjm entes. Rovatvezető ; dr. Buday Gyula. 
.. _ Ü gyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi m. tanár, ügyvéd (Budapest, Vili., 
Ullői-ut 4. III. em. Telefon; 38-3-97.), h ivatalos óráit a Csoport helyiségében 
minden pénteken d. u. 7— 8 között tartja.

Nyom atolt. Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. VII. Nyár-u. 6. —  Tele lőn  37— 3— 13


	12
	1936_d08.pdf
	d08




