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Orsxág'é|iitő h e g e d i l»es*éd
Ik ircn y i Kálmán min-sz- 
relnok s/.eji,e»t» bt szedő h>b.»

mint szűnőkí íiIkoIun: 
m tekédet. A kormányelnők

m egn y ila tkozásá t a/, a h íg-
ga ill *Ik'»U*si sség vezette. mul\ 
attiatja egész tevékenységéi 
Mindent "alaj^s-an meggon
dolni. megfontolni, mert a 
mai nehéz időkben seainn 
íi 111 ártalmasabb. mint az el- 
hamarkodollság. 11a mar a 
neiuv.eti társadalom heiyze 
lére való tekintettel indokolt
\ 1 i / a kői ültekinfé . meny 
nyi ve l  inkább kívánjak meg 
ezt a nemzet közi viszony la 
tdk. hiszen országunk minisz • 
terel nőkére ma nemcsak a 
magyarság, hanem a Diina- 
medeiK e népei, Európa nem
zetei hallgatnak

A beszéli elun Múlásának a 
sziiuLciyéül S/.i*getiuvK meg
választása miiulenk n fon
tos s egyben shnbolikusan 
jelentős is. Szegedről indult 
et a nemzeti reneszánsz, az 
uj felbuzdulás, melynek óri
ási munkát kelleti végezni.*, 
hogy a reánk szakadt egyip
tomi esapássor*-zal közepei-
ti fennmaradhassunk

Szegett vt»lt hólesőbe, élet- 
reliozoja és gyámolitója a 
keresztény irányzatnak is 
inelv mögött hossza, súlyos 
tapasztalatokban gazdag, gő- 
röngvös ut van Sok minden 
nem történt eddig ngy. amint 
kellett volna s ezérl jelentős 
az. hogy a miniszterelnök el
ment a forrás színhelyen* és 
ugvszólván zászlói bontod.

tizennyolc esztendőn kensz  
hu kereszténységről és k e 
resztény irányzatró l, de ke 
veset esete keit lü n k  ennek az 
érdekelten.

immár tizennyolc* eszten
dős trianoni rabságunk alatl 
megtanultuk valamennyien, 
hogy ; z egyetlen helyt s, meg
hízható. a nemzet jövőjét 
biztosító irányzat a keresz
tény gondolatnak, a keresz
téin eszmének a koz- és ma
gánéit tben egyaránt való er- 
vénvrejuttatása. Nem lehel 

dús! hogv a keresztény népi 
litika a helyes így hang- 

/ ll Szegeden a miniszterel
nök' ajkáról M indannyian  
tud juk és érezzük azt, hogy  
ez a tétel im m á r tö rtén e lm i- 
tea van igazolva, követ ke 
zésképen nem lehet gondol
kozni azon, vájjon célszerű, 
indokolt és helyes-e ez az ut, 
mert minden hányattatásunk, 
küzdelmes életünk mutatja, 
hogv haja ink m inden forrása  
épen abban keresendő hogy  
túlságosan sokat beszéltun/

Nagy és történelmi jelen' 
löségu megállapítás lehál a/., 
hogy ennek az országnak 
ezer esztendő illán is meg 
kell maradnia az első lépés
nél. melyei annak idején leli: 
a keresztény gondoláinál a 
k> res/tény eszménél

A kereszténység szereleiel, 
megértést, egymaserl való 
iminkálkodásL jelent. A Ke' 
reszténység a jogok tisztelet- i 
bentartasál. az emberek meg' 
bccsülését parancsolja. A ke- j 
reszténység csak ngy valódi 
kereszténység, minden egyéb 
vsak szemfényvesztés. lm 
M i t r i i u l t i n i ‘i é* vény t séll
Sokszor volt ngy. hogy mel
lékvágányokra terelődött a 
lényeg és mesterségesen ke' j 
lctkezell zűrzavarok nem err j 
gedlék meg a tisztánlátást \ 
szegedi beszéd mintegy mér
legé mindannak, ami ezen a i 
téren eddig történt.

A kereszténység nemcsak
I szemé!vi es vagyoiibizlons.i 

got jelent, hanem kiiielezed- 
ségi 1 is. ainelv mindenkil ki- 

I vétel nélkül arra szorít, hogy 
’ a törvényeket, az erkölcsi 

sz.abálvokat tartsa be N em  | 
í keresztényi irányzat lehűl az, 

m ely tt <jazdasági eleiben az 
I egyeduralom ra, a nemzet é r- \ 

féken nagy réletje.nek az a l- 
\ kó ló , neiiizeli é le ibő l való [o -

k o -u ta s  k ikapcsolásá ra  10-
j rekszik. Ebből folyik, hogy 
í e-venesen szembenáll a ke- 

rrszténv állaim-színével es 
annak követelményeivel az, 
ha ravaszul kifordított spe
kulációval törekszenek a ma
gyarságnak kiszorításai a.

kérészién;/ erkölcsnek a 
gazdasági és üzleti tevékeny 
ség In é n  is kell érvényesül 
nie. Az. hogy kiírjuk a cég
táblái. keresztény Magyar- 
ország , önmagában véve meg 
semmit sem jelent J 
tény eszme szerint kell r ím  
a családban éjien ngy. m im  
az üzletben, a munkahelyen, 
a kötelességteljesilés m inden  
„unatkozásában, csalóddal,
társadalomnál!, útiam mal, o r -
sziígyal szemben egyaránt

ezt az országot alapjaiban is 
kereszlénnge lenni csak szor
galom m al, munkával, össze
tartással, soha tyy jnllanuliy 
sem lankadt) fo lytonos cse
lekvéssel lehet csak.

Es ezen a ponton kapcso
lódunk mi is. mint a nemzet 
napszámosai a nagy elgon
dolásba. A U. Sz. a maga. 
ce (kitűzésével, munkálkodá
sával létezésé óla folyton 
erösbödöen utalt arra, liogy 
ez a magyarság a munka 
fegyvereivel küzdjön. M icso
da nagy jia len le l kajioti most 
ez a csendes, szoryos munka 
a szegedi beszéd keretében- 
Hossza, lekervényes utakon 
jutott et idáig ez a gondo
lat. Mily felemelő érzés, mily 
magasztos ludat az, hogy az 
ember megbecsül, s ■ és az em
berben isten törvényeinek a 
tisztelete fűzze össze e nem
zet össze-s fiait.

Annak a fojtogató túlsúly
nak ijesztő nyomása, mely
ről a miniszterelnök oly ki
magasló államférfim bölcses
séggel szólt, nem kívánatos, 
aggodalmas és a nemzet
szempontjából veszélyes. Ívű
nek a helyzetnek meg kell 
változnia s ezen a téren a jó 
zan belátás a legjobb ul ah
hoz ho«y súrlódásmentesen 
történjék az egészséges 
eeycnsu ívnak hely reá 111 tasa, 
mélynek” felborulása vezetett 

i olv ‘ végzetesen nagy eltére- 
i  sekre. N em  észszerű és a ke- 
I reszténg magyar állam el- 

len való tehát, ha gazdasági
] téren a verseny egyenlői lensé-
í iiek  fen  la r la  I na k . m  ég tövedül 
1 'k iép ítte tnek . Az a mohóság, 

mely mindennek letárolására 
i irányuló szándékkal féklele- 
1 niil 'dolgozhatott és ma lmj- 
| p,„dó a legkisebb ellenakció 
! megnyilatkozására is a világ 

öt sarkát lelelármázm sértő
döttségével csak azért, meri 
nem a felszínes, hanem a ko- 

j molv, dolgozni akaró, való
ban' nemzeti, magyar es kc-  
reszlénv irányzat jeled h í 
ja, megkapta a maga Ügyel 
mcztelo, reméljük egyben lc- 
gyelnuzo leckéjét a szegedi 
beszédben.

gatarlásával csak azt bizo
nyítaná, hogy érdekeit nem 
a nemzet összességének kere
tében, hanem azon kívül tat
ja s így szolgálja. Ez, azon
ban nyilvánvalóvá tenne azt, 
hogy ez a mohó irányzat, 
mely ezt az országot tényleg 
csak vadászterületként hasz
nálja, mely valóban nem lát 
és nem is akar mást látni a 
magyar földön,, mint átvonu
lási területei, önQS es m int 
ilyen, nem érdemelhet sem
m i félé kíméletet. A munka 
alkotmányos fegyverével tar
tozunk mi valamennyien 
szolgálni az országot és a 
társadalmat, ennek az alkot
mányos ténykedésnek tizdh". 
bán szintén kijár a szentélyt
és vagyonbiztonság. ^

A szegedi beszéd u j korsza
ka/ jelent. .1 teremtő keresz
tény irányzat korszakát. 
Doígozni csak úgy lehel ered
ményesen. ha rend, fegyelem 
és nvugalom van. Ezt fenn
tartani és ápolni hasonlóké
pen kötelessége 'mindenki
nek. .le irány meg van, ne 
akarjon  most senki keresz
tényibb lenni a másiknál, a 
folytonos kritikákkal, _ha- 
nem legyen inkább az az ősz- 
szetartásban és munkában.

A szegedi beszed azért, 
nagv, történelmi jelentőségű 
cselekedet, mert 'ö'ödenkivU  
szemben megállapította, hoD>

Minden lisztes szándékú 
embernek, aki a magyar ál
lam keretében el, el kell is 
mernie ezen irányzat jogo 
sullságál, helyességei es szük
ségességét, söl egyenesen tá
mogatnia kell azt Aki mm  
Így cselekednék, az ezen ma-

A szegedi zászlóbontás: 
munkásai közölt olt láttuk a,
kormány eTnökön kivnl rlr
l-ab iny i Tihamér és B or
nemisza (iéza minisztereket, 
őket. mind ismerjük üti vol
tak mások is a szorgos 13a' 
ross-munka vezérei - közül: 
dr. Pálfy  József, dr.' vitéz 
Slivog Kálmán ieyokízöt.a-.;;
,i,,k a Délvidéki Baross ke
rület elnöke dr Vöddel hJe
ni ott voltak Szeged varos;
kereskedői, Kocsis 'oKferenjep 
iparosai firdely i András é.V' 
ross-férfiak vezetésével -u d 

Jó munka ez. igazolna van 
társadalmilag, kormányzatié 
tag és történelm ileg. Nekünk 
azonban nem elmélkednünk, 
hónéin gazdaságilag cseleked
nünk kell. Ezen a térem a 
legfontosabb: a k ita rtá s .-iizt 
annál is inkább gvakoroljuk. 
mert az ellenoldalon minden 
nap találkozunk törekvések
kel. melyek táborunk egyse
dének és összetartásának mü
vét rángatják Hol azt olyas-. 
suk. hogy a Keresztény Köz
ségi Párt egvenetlenseglol 
, szenved, hol azt; hogv-ír-Rék^ 
1 Kereszt mozgalom nemzoUK ; 
lenes és igy tovább. Ne to-
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rődjünk a szirén hangokkal. 
Mi csak eg3ret tartsunk szem 
előtt: dolgozni m űhelyben,
bo jtban , irodában és m inden 
ütt. Ha pedig hívnak bennün
ket, akkor százszázalékosan 
álljunk az ország hivatásos 
férfiai mögé, akik vallják, hi
szik, cselekszik ápolják és 
megteremtik a józan ész és a 
higgadtság jegyében az igazi, 
az emberi értékeket megbe" 
esülő, a nemzet jövőjét ki
munkáló, nemcsak szájjal 
mondott, nemcsak szívben 
lángolóan érzett, hanem te
remtő munkában megacclo- 
sodotl keresztény gazdasági 
irányzatot, akkor minden 
időben legyünk ott a küzdő 
gáton.

Bódy László
a FANSz élén

A Fővárosi Alkalmazottak 
Nemzeti Szövetsége a na
pokban tartotta meg tiszuji- 
ló közgyűlését, melyen meg
jelentek dr. Karaj .Ál h Jenő 
főpolgármester, dr. Szemig 
Károly polgárim.stv.r. Lnnn l 
te Károly és S ch ille r Dezső 
alpolgármesterek.

A közgyűlés egyhangú lel
kesedéssel emelte az elnöki 
székbe dr. Iiódy  László pénz
ügyi tanácsnokot, aki nyom
ban kifejtette programmját, 
melvnfk Jényege, hogy a fő
városi alkalmazottak szociá
lis és gazdasági érdekeiért 
tőle telhetőleg minden erő
vel küzdeni fog. A népszerű 
pénzügyi tanácsnok beszéde 
olyan hatást váltott ki, hogy 
a fővárosi tisztviselők köré
ben teljes mértékben még 
vannak győződve arról, hogy 
a FANSz a legközelebbi idő
ben már hatalmas akcióba 
kezd.

A nemzeti kereskedelem és 
ipar szerve: a Baross Szö
vetség a FANSz minden küz
delmét már eddig is jelentős 
mértékben alátámasztotta, 
ami a közel jövőben még job
ban fog erősödni, mert a Ba
ross Szövetség elnöksége va
lósággal akció-frontba ková
csolja a nagy nemzeti fo
gy asztó egyesü 1 eleket.

Jótállási idő
a fővárosi útépítéseknél

A fővárosi útburkolások 
jótállási idejének kérdése a 
napokban rendezést nyert. A 
jótállási időre nézve elsősor
ban a vállalkozóval kötött 
szerződés a mérvadó. Ha a 
szerződés a jótállás tartamá
ra nézve nem intézkednék, 
akkor az alábbi általános 
szabályok nvernek alkalma
zást.

Teljes hat esztendő a jót
állási idő öntött, zúzalékos 
aszfaltnál, aszfalt betonburko
latnál. bitumenes téglaburko
latnál, 8  esztendő a jótál
lás kő. vagy műkő burkolat
nál, két esztendő murva vagv 
agyagbeton-burkolalnál.

A  nemzetközi
k é z m ű v e s ip a r i  c s e r e a k c i ó t

az IPOK irányítja 
M agyarországban

A Nemzetközi Kézműves
ipari Központ mull év őszén 
a zürichi tanácskozásokon 
foglalkozott a nemzetközi 
kézműves-csereakcióval. A 
megbeszélések eredményeké- 
pen kiküldöttek egy albizott
ságot, mely a Majna melletti 
Frankfurtban tanácskozott é*s 
megái lapította a csere-akció 
irányelveit. Mint az IPO K  hi
vatalosan közli, a csere-akció 
magyar részének irányításá
ra felhatalmazást kapott. A 

í csere-akcióról a következőket 
| kell tudni:

Az irányelvek szerint a 
I csereakcióban résztvevő kéz- 
! művesek vándorlása csere 

formájában val ásítandó meg. 
Kimondották továbbá az! is. 
hogy tanonccserének  helye 
nincs, mert ennek gyakorla
ti értékét nem látják. Ter
mészetesen ez a korlátozás 
nem zárja ki annak a lehető
ségét. hogy egyes műszaki és 
ipari iskolák tanulóinak cse
reakciója is kiépíttessék.

A korhatár! lefel é 18, l el fe
lé 80 évben javasolják meg" 

i állapítani.
A tervezet szerint a csere

akcióban csak azok a kézm ű
vesek ve beinek részt, akik  
legalább a l a no ne vizsgál s i
ke rre l le te lték  és szakmai ké- 
pesitésük fokát hazájukban 
érvényes bizonyítvánnyal is 
igazol jóik. Egyébként a cse
rében résztvenni szándéko
zók szaktudásáért és képzett
ségéért a hazai kézművesipa
ri szervezeteknek kell vállal
ni a felelősséget.

A csere időtartama a ja 
vaslat szerint az egy évet 
nem haladhatja meg. A 
frankfurti bizottság által el
fogadott irányelvek értelmé
ben a cserére vonatkozó 
megegyezést az egyes orszá
g ik  kézműipari szervezetei 
kötnék. A megállapodásban 
az oda- és visszautazás és az 
ott tartózkodás meghatározá
sára, a munkaviszony szabá
lyozására, a díjazás kérdé
sére, a munkaviszonyból 
származó vitás kérdések el
döntésére vonatkozó mege
gyezéseket is be kell iktatni.

Kívánatosnak látta a bi
zottság. hogy a megegyezés
ben^ gondoskodás történjék 
arról is, hogy a csereakció
ban résztvevő kézműveseket 
a vendéglátó országban ép- 
0,.v jogok illessék meg, mint 
a hazai kézmüvesiparosokat. 
Ezzel kapcsolatban tehát a 
szociális intézmények igény
bevétele, a betegségi és rok
kantsági biztosításban való 
résztyétel kérdése is a köl
csönösség elve alapján lenne 
szabályozandó.

Általános irányelvként 
mondotta ki a bizottság azt 
h9 gy _a cserében részt ve vő 
kézműves a vendéglátó o r 
szágban való tartózkodása 
alatt saját m unkabéréből 
kell, hogy fenntartsa magát.

Az elgondolás szerint a tá
mogatás kizárólag az utazás
sal kapcsolatos költségekre 
szorítkoznék.

Bámulat a bizottság arra 
is, hogy a nemzetközi kap
csolatok kimély itésc szem
pontjából rendkívül kívána
tos lenne, ha a cserében 
résztvevő kézműves a mun
kaadónál lakhatna és ha a 
munkaadója asztalánál ét
kezhetne.

A vendéglátó ország kéz
műipari szervezeteinek keli 
vállalni a felelősséget azért, 
hogy az egyezményben felso
rolt szakmákban arra al
kalmas és megfelelő képze.l- 
ségü mesternél nyer elhelye
zést a (serében részt.e.ő ké .- 
műves.

Az egységes irányítás és 
ellenőrzés céljából az egyes 
megállapodásokról a Rómá
ban székelő Nemzetközi Kéz
művesipari Központot érte
síteni kell. Hasonlóképpen 
szükségesnek látja a bizott
ság azt is, hogy a cserében 
résztvevő kézművesek kül
lőidről való visszatérésük 
után tapasztalataikról beszá
moljanak és hogy ezeknek a 
beszámolóknak másolatai a 
Nemzetközi Kézművesipari 
Központnak megküldessenek. 
A Központ ezeknek a beszá
molóknak és jelentéseknek 
alapján eszközli a statiszti
kai adatfelvételeket és egy
ben a leszűrt tapasztalatok 
alapján gondoskodik a nem
zetközi csereakció esetleges 
ujj á szervezéséről.

A csere megkönnyítésére a 
Nemzetközi Kézm ü vési pa ri 
Központ nemzetközi érvé

nyességű bizonyítványokat 
adna ki. Ezeknek a nemzet
közi bizonyítványoknak (ván 
dorlóit vél. vándorkönyv ki
állítása céljából a Nemzetkö
zi Kézművesipari Központhoz 
kell fordulni, amely a meg
lelek) adatok és bizonyítvá
nyok alapján kiállítja a váii" 
dorköny vet és ellenjegyzés, 
valamint az átvételre jogo
sultnak való kézbesítés cél
jából az illetékes ország kéz
művesipari központi szerve 
zetéhez küldi meg.

A Nemzetközi Kézmüvesi- 
I ári Központ ezeknek a/ 
irányt Ive knek alapján kíván

ja megszervezni a nemzet kO 
zi csereakciót és egyben arra  
kézi a bizottság utján az il
letékes szervezeteket, . hogy 
k < > ríná ny ha t ósága i k ná 1 ezek
nek az irányelveknek alapján 
indítsák meg a szükséges 
tárgyalásokat.

A frankfurti bizottság ál
tal el tóga dott irányelvek 
alapján több ország közölt 
indult meg a csereakció mi
előbbi létrehozására irányu
ló tárgyalás és Németország, 
Dánia, Svájc és Németország, 
valamint Luxemburg és N é
metország után a m agyar 
ném et csereakció megvalósí
tására szolgáló kezdeménye
ző lépések is megindultak.

T an on c  
teh etségversenyek

A Budapesti Kamara köz
gyűlése határozati javaslatot 
iogadott el. mely a tanonc-íe- 
hetségversenyek rendszeresí
tésére vonatkozik A Kamara 
elgondolása szerint a verse
nyek hármas tagozatban bo
nyolódnának le.' Volna selej
tező, középdöntő és döntő. A 
selejtező versenvekel az 
iparteslülelek rendeznék sa
ját költségükön az illeléKCs 
szervvel való együttes meg
rendezésben. Az Így kikerülő 
győztes anyag kamara-kör
zetenként középdöntőbe ke
rül. melynek költségeit a ka
mara-körzetek viselnék és a 
megrendezést a kamara szék
helyi iparoktatási szakembe- 
rek bevonásával végeznék, a 
donto verseny pedig országos 
keretben a Budapesti Kamara 
f s. a/- iparügyi minisztérium 
közös rendezésében folvna le 
a költségeket maga az ipar, 
minisztérium viselné. A ta- 
none-tehetségverseny téma

köre: üzleti kalkuláció, a ha 
szón, az eladás, a beszerzés, 
;* propaganda, a könyvelés' 
levelezés, a tisztességtelen 
verseny, az árrontás, az ipa- 
rí szervezetek és hasonló kér
dések Gyakorlatibb iránvba 
egyelőre nem mehetnek ezek 
a tehetségversenyek, mert a 
mai tanoncoktalási rendszer 
nem nyújt kellő megnvugta- 
l isl atekintetben, liogv a ta- 
noncok megfelelnének^- a vá
rakozásnak Ezzel karöltve 
bonyolódnék le a tanonckiál- 
litasok rendezése, ami szintén 
hatályos eszköz az ipari pá
vák iránti érdeklődés teiin- 
artasara és a fiatalság am

bíciójának növelésére. A Ka
mara felveti azt a gondola
tot hogy a győztesek mi- 
KCnt ezt a Baross Szövetség 
mar régebben javasolta 
ösztöndíjban részesüljenek 
azért, hogy külföldi tanul
mány utakat végezhessenek.
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a régi fizet
gyár közgazdasági élői érdé-Hilka és megkapó jelen

ség az a szép gesztus, mely- 
lyel a legelőkelőbb belvárosi 
uzletház lönöke. X aggkovú - 
t'sy Mi lénké) minden különő- 
sebb alkalom nélkül, egyik 
napról a másikra négycd- 
lélszáz alkalmazóitjónak az 
illetményeit 10 1 ö^o-kal Jel
emelte A köztudatban már 
benne él. hogy a Fixfizeté- 
ses alkalmazottak helyzete a 
fokozódó drágaság miatt egy
re vigasztalanabbá válik. Síig 
mások számitgalnak és fon
tolgatnak. Xaggkovácsi/ Mi- 
lenké> egyetlen Kézmozdulat
tal megoldja a nehéz kérdést 
a maga külön kis birodalmú
ban: lineárisan megjavítja az 
alkalmazottak ellátását és ez
zel bebizonyít ja. hogy józan 
megfontolással | illánál alatt 
kellé lehet vágni a gordiusi 
csomót.

/iákosi Jenő az ő felejt
hetetlen beszélgetései mellett.

LUNA
sósborszesz

mentholos. 50* o alkoholtartalom
mal. kitűnő minőség. 

Gyártja : H A ZA I LIKŐR. RUM és 
SZE SZÁ R U G Y Á R  R. T

fehér asztalnál, azt mondotta 
egyszer, hogy igazán jé>J főzni 
azért nehéz, mert a világon 
minden ételbe kell egy kanál 
tejfel és megesik, hogy tej
fel is van. pénz is van. csak 
s z í v  nincs ahhoz, hogy ez a 
kanál tejfel belekerüljön a 
tálba. Amikor a magyar tiszt
viselő-osztály ellátását ki- 
ókumlálták a pénzügyi oko
sok. épen csak a s z í v  hiány
zott. hogy ennek a derék, ér
tékes társadalmi rétegnek a 
sorsa helyesen megoldassák. 
Sót azt lehet mondani, hogy 
szűkös és kegyetlen zsugori
ság vezette azt az elmét és 
akaratot, amely egymásután 
ötször megnyirbálta a ma
gyar tisztviselő-osztály min
dennapi karéj kenyerét, 
mindannyiszor lineárisan ta
szítva pár százezer emberi a 
hallgatag és szemérmes nél" 
külözés ingoványába.

Mert azzal legyünk tisztá
ban. hogy ezek a szerencsét
len fizetéscsökkentések, ame
lyeket annak idején Teleszkg 
János kicsinyeskedő és kár
tékony takarékossági jelszava

valósitóll meg nemzetünknek 
szerencsétlenségére, a meg
próbáltatások idején még a 
meglevő bajokat is szándé
kosan felidézett újabb csa
pással tetézte. 1 alán jogosan 

I lehetett takarékosságot köve
telni az állami költségvetés 
egyik-másik tételénél, ahol 
nekiszalasztotlák a krélát és 
bőven bánták az adózók pén
zével olt. ahol a kiadások 
nem voltak eléggé megindo
kolhatok. De a takarékosság 
ürügye alatt elvonni a min
dennapi élet forgótőkéjének 
.»() <>() százalékát: i’z bűn
ltoU a nemzet életereje e l
len. Azóta eseti össze a ma
gyar vállalkozási kedv rugal
massága. amióta ez a bűn el
követtetett. A tisztviselők ke
vesebbel kaplak és elszoktak 
a vásárlástól, de a gazda
sági élet normális vérkerin
gése egyszerűen összeroppant 
tengődő vegetálássá és lehe
tetlen vergődéssé.

Évek óta hirdeti a Baross 
Szövetség, hogy a lineáris fi
zi téscsökkentés elve, melyet a 
lelki kényszer átvitt a magán- 
alkalmazottakra is. kártéko
nyán bénító hatású. Nem csu
pán a tiszlviselöréleg érdeké
ben hangsúlyozzuk ezt 

j habár ez a társadalmi osz
tály a mi magyar közéle
tünk minden megbecsülésére 
méltó . hanem az egész ma-

Számos oldalról indul meg 
a küzdelem a fogyasztókö
zé n ség v ásá rl óké pességéne k 
emelésére. A kereskedelem 
jaj ja. panasza a (lyOSz ura- 

| it is csatasorba állította 
Megelégedéssel vettük, hogy 
ez a nagyhatalmú testület tel
jesen átérezve a kérdéssel 
kapcsolatos szociális érdike
ket. de egyben a gazdasági
akat is. sürgeti a kormány
zatnál az alkalmazotti kü
lön ailéniak leépítését.

Elekintelben meg kell je
gyezni, hogy az 193l):Xl-II. l.
c. a magán alkalmazót lak ke- 

| reseti adóját különadó címén 
1 0 Uü,o-kai pót lékolt a. Már 

j azonban 1931. év őszén át- 
1 menetileg egy évi időtarlam-

keben.
A kereskedelem, iparés vál

lalkozás lendületéből néni" 
csak a napi forgótőke hi- j 
ányzik, hanem a takarékos
ság hazug jelszava állal meg
bénított életkedv is. Meggyő
ződésünk, hogy a f  ize léscsök
kentések erkölcsi a la /ja meg- 
szünl és hogy az egész köz- 
gazdasági tevékenység azon
nal gazdag virágzásba, szök
kenne. ha e hideg, abnormis, 
barátságtalan tavasz meddő I 
árvizeit félszári tana a kisiV | 
tő nap jótékony melege.

Arra kérjük a pénzügyi 
kormányzás irányítóit, kik 
között Fabini/i Tihamér zse
nialitása a legnehezebb pro
blémákat is magyaros aka
rással és emberséges felfo
gással szokta megoldani, 
hogy szakítsanak a mull kár
tékony szellemével és épen 

I olyan nemes intencióval,
I mint ami Xaggkonácsg Mi- 

lenkó szép gesztusát kiváltót- 
la. adják vissza ennek a nem
zetnek az önbizalmát, élete 
lendületét, a jövőben való re
ménységét. Soha nem szű
nünk meg dolgozni, agitálni 
és harcolni olyan irányban, 
hogy közéletünkben a szív 
szava is hangol kapjon, ami
kor ez a hang a józan okos
ságé és a nemzeti élelakaral 
feltörő vágyáé is egyúttal.

ra újabb 1 0 0 °'o-kal emelték 
a magánalkalmazoltak kere
seti külön adóját és 1933. 
március 1-től újabb öü'Vo-Kal. 
A kereseti adónál a bankzár- 
latol követő időben a magán- 
alkalmazottak terhét ponto
san 2öO°o-kal emelték. Nem 
szabad azonban elfeledkezni 
arról, hogy a magánalkaima- 
zottak jövedelmi adóját szin
tén pótiékollák. ami az inség- 
j áru lékkai együtt mintegy 80 
százalékot lesz ki.

A (lyOSz kimutatja, hogy 
ezek a pénzügyi műveletek az 
egész gazdasági életre rop
pant súlyosan hatnak ki. 
Igazolja ezt a következő ösz- 
szeálli tássa 1:

Évi fizetés Évi adóteher 
1930-ban

Évi adóteher 
1936-ban

Emelkedés
°|o-ban

1.500.— 10.80 36.— 233.33
3 000.— 34.80 120 — 244.80
4.000.— . 160.— 378.40 137.10
6.000.— 293.50 708.80 141.50
10.000.— 689.— 1696.— 145.80

Ez a megterhelés ;íz ahr
csonysibb fizetési fokozatok-
bán kétségtelenül azt jelenti, 
hogy a legelsőrendü életszük
ségletek kielégítése terén is 
messzemenő megszorításokat 
hajtottak végre a magánal
kalmazotti háztartások ezrei, 
de az u. n. magasabb fizetési 
fokozatoknál is láthatjuk azt, 
hogy az adóösszeg emelkedő-

4 x  3 - 7 2
12 fillér csupán 4 csésze Kneipp m aláfokfivé vetődi 

’firanett kávépótlékkal, tejjel és cukorral.

Négytagú család számára a le g jo b b  és l e g o l c s ó b b  
reggeli, hiszen csak 12 fillér napi kiadást jelent* o m l

ig a zá n  nem £uxus!

A  GyOSz a m agán
alkalmazottak különadó
jának leépítését sürgeti

-  - -_____________________________________________

se a jövedelmet annyira kur
tította, hogy a vásárlásoktól 
való tartózkodás teljes mér
tékben érthető. A magánál- 
kahnazolti kar Magyarorszá
gon mindig jó bonitásu, pon
tos fizető áruadós volt, de 
az adóterhek hatalmas meg
növekedése folytán: sajnos
azt látjuk, hogy ennek a 
nagyszerű vásárló osztálynak 
bomlása is erőteljesen rom
lott. sőt, ami a bankzárlat 
előtt egyáltalában nem volt 
általános jelenség, ma azon
ban az: eladósodott. Ideje
volna, hogy megfelelő pénz
ügyi intézkedésekkel a baj ci
ha rapódzásál megakadályoz
zuk.

V Á N C Z A
SÜTŐPOR

A  V E Z E T Ő  M f lG Y f tB  M Á R K A  !

Nemzetközi sütőipari 
kongresszus Budapesten

A Magyar Sütők Országos 
Szövetsége az idén Péter-Pál 
napján ünnepli 30 éves fenn
állását. Ebből az alkalomból 
a szövetség országos sütőipa
ri zászlót szenteltet Az ünne
pi közgyűlés iránt már azon 
oknál fogva is nagy érdeklő
dés nyilvánul meg, mert a 
Szövetség meghívta 28 nem
zet sütőipari delegáltjait s 
igy egy hatalmas nemzetközi 
sütőipari kongresszus fog itl 
lezajlani. A Magyar Sütők Or
szágos Szövetsége volt kü
lönben az, mely a sütőiparo
sok nemzetközi megalakításá
nak ügyében sikeresen és so
kat fáradozott.

A mostani jubiláris gyűlést 
a magyar sütők igen ügye
sen szakkiállításnak rendezé
sére is felhasználják, mely 
szakmai tekintetben igen ma
gas nívón fog mozogni.

Hidmázolási
közmunkák

A mázolóiparnak igen je" 
lentős munkaalkalmat szol
gáltatnak a folyamatban levő 
hidbővitések, illetve uj híd
építések. Az elmúlt héten a 
kereskedelmi minisztérium* 
bán már fel is bontották a 
Margithid mázolási munká
lataira kiirt pályázatot, mely 
hatalmas meglepetést hozott 
Az ajánlatok 1 üli —170 ezer
ig váltakoznak. A pályázat
ban húsz szakmai cég vett 
roszt.

Átnézve a pályázók névso
rát, látjuk azokat, akik Ma
gyarországon a hidmázolási 
kezdették és ebben valami
kor egészen egyedül vezet
tek mint specialisták. E szál
lítók körül egészen uj ipari 
generáció nevelkedett lel 
ugyanazokban a konzervatív 
elvekben, amelyeknek lénye
ge: jót adni, tartósat, főleg 
ha az állam a munkáltató. 
Mindenesetre érdekes megje
gyezni, hogy azok a mázolá
si munkálatok, melyek még 
békében létesüllek, szinte ef- 
p u sz t i t li a I a 11 a n oknak bizo
nyúltak. A jő anyag, a gon
dos kivitelezés. Az utóbbin 
van különösen a hangsúly. A



BAROSS SZÖVETSÉG i 17: szám

hid óriási közvagyon, a má
zolás a konzerválás, a köz
vagyon megőrzését szolgál
ja. Minden igyekezetét, me
leg lelket kell az ilyen mun
kába adni. Sajnos, ettől a 
szellemtől távol vagyunk. A 
pályázók nagy része a mai 
változott viszonyok hatása 
alatt kalkulált, egy részük 
meg a régi szellem szerint. 
Innen a nagy eltérés, mely 
még az olaj- és festékáruban 
bekövetkezett nagy áremelke
désben is leli magyarázatát.

A Boráros-téri hid mázo
lási munkája is tekintélyes 
megbízás, azonban ettől a 
mázoló ipar elesik, mert az 
Állami Vas- és Gépgyár fog
ja ezt a munkát házilag elvé
gezni. A jövő esztendőre, a 
kora tavaszi hónaj>okra esik 
a Ferenc-József hid mázolá
sának munkája is. Szakmai 
körök már most készülnek 
erre a munkára.

A z  OTI tanonc- 
üdültetési akciója
Az OTI igazgatósága a la" 

noncok és a 18. éven aluli 
fiatalkorúak üd ü 11 et ésén e k
céljaira az idén szintén je
lentős összegei fordít. Az 
1937. év nyarára engedélye
zett hitelkeret 198 ezer pen
gő, melyből a balatonkenesei 
üdültetésre 40 ezer, a bala- 
tonlelleire lő ezer, a inária- 
besnvőire 1 0  ezer pengő jut. 
A Magyar Cserkészszövetsé
get ez alkalommal is belevon
ta a munkába az OTI és ra j
ta keresztül 81 ezer pengő 
összegű üdültetést bonyolille. 
A tanonccserkészek üdülteté
sére külön 25 ezer pengőt en
gedélyeztek.

Nem lehet eléggé hangsú
lyozni, hogy általános nép
egészségi és nemzetnevelési 
szempontból mennyire fon
tos ez az akció. Szeretettel 
hívjuk fel tagjaink figyelmét 
arra. hogy tanoncaik ezen 
igényével behatóan foglalkoz
zanak és ne mulasszák el az 
utánjárást, hogy a helyeket 
biztosíthassák.

A  K oestlin -gyár  
feltűnő előtörése

A győri Koestlin-gyár a 
legutóbbi hetekben hatalmas 
próbálkozást indiloll meg: 
megszór ne zn i akarja a maga 
lőszere az am erika i piacot.

A gyárnak ez a vállalkozá
sa kapcsolatban áll azzal, 
hogy a legutóbbi időben 1 el
vette gyártásának program
jába a kakaót is, mely cikk 
igen szép sikerre vezetett és 
Koestlinék hírnevét csak 
öregbíti. A gyár már el is 
küldött Amerikába szállítmá
nyokat, amelyek ott rendben 
megérkeztek és mint értesü
lünk, az áru elsőrendű benyo

mást tett az amerikai keres
kedőkre. A kitünően sikerült 
akvizíciós lépés igen szép re
ményekre jogosít. Általában 
kívánatos, hogy a magyar 
kétszersült és csokoládéi pár 
az export terén találja meg 
teljes érvényű számítását, 
mert ez a csonka-ország a 
maga nyomorúságával nem 
igen tud ilyen ipart úgy fenn

tartani, hogy az folyton virá
gozhassák. Nincs is kétség 
benne, hogy a magyar ipar 
ezt az eredményt feltétlenül 
el is éri. Ezek között első
sorban a Koestlin-gyár az, 
mely igényt tarthat arra, 
hogy kimagasló minőségi 
áruja mindenütt megbecsü
lésre találjon.

A  p iaci és csarnok i 
k é r eske  de lem  
nehéz he lyzetérő l
nyilatkozik K ovács János

Budapest vásárcsarnokai, 
fedett és nyílt piacai az utób
bi időben érdekes mozgoló
dásokat árulnak c 1 Mindenüti 
konventikulumok, beszél
getések, tanácskozások, ala
kulások és a végén a megol
datlanul maradi problémák 
serege... mindez izgatólag 
hat. Ez ügyben a budapesti 
csarnoki és piaci kereskede
lem gazdasági és szociális 
helyzetét jól ismerő Kovács 
János szakosztályi elnök a 
következőket mondotta ne
künk:

Igaz, hogy az utolsó hó
napok folyamán egyik ala
kulás a másikat követi a fő
város csarnoki és piaci ke
reskedőinek sorában. Ez a 
társadalom igen sok szerve
zettel rendelkezik. Nem aka
rom őket egyenként felsorol
ni és ennek kapcsán meg
jegyzéseket lenni, mert való
ban nem célom az, hogy za
vart keltsek, hanem hogy se
gítséget hozzak saját ma
gunknak.

Nincsen szükségünk arra, 
hogy a kereskedők egymás 
között folytonos vitában le
gyenek. elég a bajunk enélkül 
is, dolgozzunk a kereskedőn 
összetartás és tisztesség je
gyében valamennyien. Fz az 
én álláspontom, mely reális 
értékel akkor képviselne, ha 
igy is volna. Nem akarom ez
zel azt mondani, hogy az 
egész piaci és csarnoki keres
kedelem terelődjék egyetlen 
egy szervezetbe. Nem bánom 
én a tcább alakulatot sem, de 
ami sok. az mégis csak meg 
fog ártani előbb utóbb. Nem 
furcsa-e, hogy ez a mintegy 
3000 főnyi kereskedői tábor. 
a legszegényebb embereket 
felölelő társadalmi réteg, 
most már 1 2  egyesületbe, két 
csucsalakulatba, egy elnöki 
tanácsba és nem tudom még 
mi mindenbe nem sorolódik.

Mondják meg nekem min
den oldalról, hogy hosszú 
esztendők óta a piaci és csar
noki kereskedelem ügyében 
melyik szervezet mit ‘terem - 
tetl. mit oldott meg? Fn nem 
tudok számottevő, az általá
nos érdekeket felölelő ered
ményekről. Nem lesz azon
ban szerénytelenség, ha uta

lok rája, hogy a Baross Szö
vetségben még meg sem volt 
alakulva a piaci és csarnoki 
kereskedőknek szakosztálya, 
amikor ez a Szövetség a lö- 
város vezetőségénél nemcsak 
szóvá telte, hanem valóság
gal ki is eszközölte a hely
béreknek akkor posszibiiis 
leszállítását. Ezt az ered
ményt nekünk előre, minlegv 
ezüst tálcára rakva hozta 
Senki más szervezet ezt nem 
munkálta ki. hiába dolgozott 
rajta esztendőkön keresztül. 
Igaz viszont, hogy az a fel
lépés is, melyet a Baross Szö
vetség égisze alatt tettünk, 
minden tekintetben, slilHsá
ban. felépítésében is más volt. 
Ez a kispolgár, akit a zajos 
t um u 11 uózus k ü 1 dö 11 ségj á r  \ - 
sokhoz szoktattak, csodálkoz
va látta, hogy egyszerű em
beri hangon és megértéssel 
mennyire közel lehet férkőz
ni még a hatóságokhoz is, 
melynek nemcsak hivatali 
rendje és fegyelme, hanem 
szive is van.

Aztán fájl niindannyiunk- 
ban a Mezőgazdasági Hitel
intézetiéi és a Csánvi-egve- 
sület által létesített u. n. köl
csön -osztállyal kapcsolatos 
mindentéle dolog, elsősorban 
az, hogy az a szerv, melvet a 
köznyelv már kofabanknak 
keresztelt el, adja ál szerepéi 
egy jobban funkcionáló tár
saságnak, a Kisipari Hitelin
tézetnek. Teltünk is minden
féle javaslatot a helyzet sza
nálására. Ami azonban leg
inkább szorongatta a piaci és 
csarnoki kereskedelmet, az a 
ö I ezőga zd asági 11 ilelint éze l 
I oly Ionos pressziós fellépé
seinek megakadályozása volt 
mert nem volt már hét, liogv 
itt-ott le ne húzták volna a 
i'ollot a kofabank ügyeiből 
iolyóan. Megtörténi a 'lépés  
es száz százalékos volt az 
eredmény. Nem zaklatnak 
azóta senkit, nem hajtanak 
' égre* senkit, a dolog nie"v a 
maga rendjén. Az egész "sze
repet átvette a Kisipari H i
tei intézet. íme két fontos do
log, két nagyszerű és gyors 
eredmény. Mindenki más 
próbálta sikertelenül.

N ini hivalkodás akar ez 
lenni, amikor a Baross Sző-

vétség teljesen önzetlen és 
nagyszerű ténykedését igy el
ismerem. I)e mit csinált az 
érdekelt kiskereskedelem a 
Baross Szövetség érdekében? 
Mivel hálálták meg a csar
noki és piaci kereskedők a 
Baross Szövetség hatalmas 
támogatását ? Semmivel, azaz 
helyesebben azzal, hogy az 
eredmények elkapalták őket 
és egyszerűen megszűntek 
dolgozni.

Bedig, de mennyit lehel te
remteni és alkotni, ha a Ba
ross Szövetség ezirányu m un
káját mi csarnoki é\s piaci 
kereskedők is támogat nők. 
De nem tesszük, mert nagy 
százalékban olyan emberek 
vannak ennek a kereskede
lemnek soraiban, akik vagy 
nem törődnek a saját maguk 
dolgával, vagy egyáltalában 
fel sem tudnak emelkedni ad
dig a szintig, hogy mindenki 
a saját szerencséjének ková
csa. Itt szőj jel sző) ré)d u n k 12 
féle egyesületbe és tömörü
lésbe s hovatovább úgy fog 
kinézni ez a társadalom, mint 
a paraguayi hadsereg: több 
benne a tábornok, mint a 
közkatona. Ahelyett, hogy a 
magunk dolgával törődnénk, 
agyonszervezkedünk, aminek 
se lüle, se farka. Természe
t e  hogy a hiba egyedül ma
gában a kiskereskedő társa
dalomban van, Meg kell ezt 
mondanom egész nyíltan Mi 
nagyon várjuk, hogy mások 
dolgozzanak, magunk azon
ban nem nagyon akarunk eh
hez hozzátogni. Márpedig a 
sültgalamb-rendszer az meg
szűnt.

Csak aprózódjunk fel to
vább is, mindenféle áramlat 
ess politikai alakulat csatasze- 
kerébe fogtak már be ben
nünket. Mindenütt kértek és 
gyűjtenek. Egy helv volt, 
ahol csak kaptunk, de tőlünk 
nem kértek. Jól gondolja meg 
a piaci kereskedelem komolv 
rétege ezt a dolgot és mie
lőtt végzetesen bomlásnak in
dulna, állítsa meg önmagát 
az örvény szélén.

Életbelépték
a Budapesti Nemzetközi Vásár 

utazási kedvezményei
A B. X. \ . k ü lfö ld i utazási 

igazolványai, amelyek 27 eu- 
rój.'ai es alrikai állam vasúti 
hajózási és légiforgalmi vo
nalam biztosítanak 25-től 50 
«/o -iy  terjed ő  utazási ked
vezm ényi, az összes nagyobb 
utazási irodákban, valamint 
a Vásár tb képviselőinél és 
a m. kir. külképviseleti ha
tóságoknál kaphatók, dara
bonként 5 pengőért, vagy 
ennek megfelelő valutáért A 
b e lfö ld i igazolvány  a ma
gyar vasutakon 50»/o ked
vezményre jogosít április 24- 
tol május 1 0 -ig, ára 80 km 
távolságig P. 1.80, ezt meg
haladó távolságnál 1’. 2  80 \ 
vásárirodában (Budapest, Vá
rosliget) is beszerezhető.

Piaci kosarak és gyékény szatyrok
----- ----- ------------  ------------- SZERED A1 JÓZSFlF-nólSZEREDA1 JÓZSEF-nél, Szeged, Cserzy M.-utca 3
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MEINL GYULA KÁVÉBEHOZATALI Rt. Kérjen vi szonteladói
VII. kér., lstván-ut 23/25. szám. á r a j á n l a t o t  
T e l e  f o n :  1 347 73. kávéra, teára.

Fuvarköltségek 
elszámolása a ma
gyar-olasz áruforga

lomban
\ Magyar Nemzeti Bank 

és az Olasz, lslcambi között 
a fuvarköltségeknek a C.onto 
tilobale-n való elszámolása 
érdekében az alanti megálla
podás. [jött létre:

M agyar expo rínál Az olasz 
imjxirtör a magyar riadóval 
szemben fennálló doviznlar- 
lozásából levonhatja a ma
gyar eladó állal számlázol!, 
de ki nem egvenlitetl In var  
dijat

A magyar exjvorlornek 
módjában van az általa meg
bízott olasz szállilmányozó 
régnél fennálló fnvardijlarlo- 
zását az olasz szállítmányozó 
eég javára a C'.onto (dobale-n  
átutalni.

Olasz ex|. »rínál A magyar 
iniI ártól* az olasz eladóval 
szemben iennálló de.ázalar" 
tozásából levonhatja az ( lasz 
el:\cló állal számlázolt. .1 ki 
nem egyenliletl luvardijal.

Helyt olasz termelőhely, 
vagy olasz állomás vásárlás 
esetén a magyar importőr a 
C.onto (»L bale-n lransz.1 rál 
hatja a fuvardíjakat, melye
kéi a szállítással megbízóit 
olasz szállítmányozási válla
lat miatta előlegez.

selelének kérdése, dr. Kova- 
lőczy  Rezső előadásának, az 
i pa ros-ad ósságok re ni 1 ezésé- 
nek kérdése. K oiHii.sek Fe
renc. az I POSz alelnökének 
előadásában, a kézművesség 
hitelellátásának kérdése ipa
ri hitel, leemelési hitel, fe
dezetlen hitel . I  ü rr(iij Lajos 
előadásában. a minimális 
munkabérek, a munkaidő 
szabályozás, árrombolás és 
irányárak. G ijo rb iró  István a 
közmunkákkal és közszállitá- 
sokkal kapesolalos kivánsá- 

: gokról fog szólni. K ozm ou- 
| cza Pál dr. pedig a kézmű

vesipar exportlehetőségeiről. 
Délután 3 órai kezdettel a 
következő előadók vannak: 
A kézművesiparosság adózá
sával kapesolalos kívánságok 
(B o ros  Aladár dr.), a társa
dalombiztosítással kapcsola
tos kívánságok ( Szeghalmi 
László dr.), a kontárűgy (di^

| Dobsa László igazgató), az 
j építőipari törvény szabályo

zása (F r id r ic h  F. Géza\ a 
vásárűgv rendezése (T a h if  
István dr.), a liszlforgalmi 
adó ügye (dr. Georgevits Bér
la ) - -

Három kellemes hét 
a legmodernebb 

magyar egyetemen
A  d eb recen i N y á r i E g y e 
tem  a z  idén m á sod ik  é v 

tizedébe lép.

A magyar idegenforgalom 
terén egyre nagyobb szere
pet játszik a debreceni Nyá
ri Egyetem, mely az idén má
sodik évtizedébe lép. A Nyá
ri Egyetem ma Európa egyik 
legnépesebb szünidei tanfo
lyama. Tavaly 22 nemzet fiai 
közül 735 hallgatója volt. 
Az idén a hallgatóság száma 
ismét növekedni fog. A XI. 
lanfolyamot aug. 1— 18. ren"

| dezik a debreceni Tisza Ist- 
| vén Tudományegyetemen, a 

legmodernebb magyar egye
temen.

A XI tanfolyam program
ján a legkiválóbb magyar és 
külföldi tudósok szerepelnek 
a modern magyar és idegen 
szépirodalom, történet, filo
zófia, pedagógia, és terme
lsz el tudomány ok aktuális pro
blémáit felölelő angol, fran
cia, lengyel, magyar, német 
és olasz nyelvű előadások
kal.

%%%*%*»*»*%*»**»%*»%%*»

Pavilloru
terv-kivitel
Jzénősy
33-21-54

9-1o»köxött

Ipartestületi elnökök
közös konferenciája

A Nemzetközi Y.F'ár L 
csán az IPOK és I POSz az. 
ország ipartestületeinek el
nökeit. illetve az. iparleslüle- 
tek kiküldötteit május 2 -ára 
közös konferenciára hívták 
egvbe. A tanácskozások a \ ás
ni i és Hajózási Club szék
házában Csengcrv u. (»8 . sz. 
lesznek A tanácskozásoknak 
rendje a következő: délelőtt 
í) órai kezdettel dr. Dobsa 
László előadásában az. ipa
rosság törvényhozási képvi-

Az illatszerészek is 
szakképesítést sürgetik

A kereskedelem szakképe
sítéshez kötésének kérdése a 
Baross Szövetség idei köz
gyűlésén döntői stádiumba ju
tott Ezt igazolja az a tény. 
hogy F a b in y i Tihamér dr. 
p é n z ügy m i n i sz t e r kö 11 ségve - 
lesi expozéjában nyomatéko
san emelte ki. hogy a belke
reskedelmi problémák kö
zött a szakképesítés és a gyá
rak detailárusitásának ügye 
áll első helyen

Ö rö m m e 1 r eg i sz. l r á Íjuk.

A

V

hogy az egyes kereskedelmi 
szakmák maguk is az aktív 
cselekvés mezejére lépnek 
Legutóbb hirl adtunk arról, 
hogy a Festékkereskedők Or
szágos Szövetsége hatalmas 
többséggel elhatározta, hogy 
az összes festékkereskedöket 
megszavaztatja, most aztán 
az Illatszerészek Egyesülete 
hasonló lépésre szánta el ma
gát és máris szétküldötte az 
ország illetszerész-kereskedő- 
inek a kérdőíveket.

Az illetszerészek szavazása 
iránt nagy érdeklődés nyil
vánul meg azért, mert ennek 
a szakmának hatalmas mér
tékben való el népesedése az

A nyelvleckék az előbb fel
sorolt nyelveken az eredmé
nyes nyelvtanulást és gyakor- 
lást teszi lehetővé. Az elő
adások időpontját úgy vá
lasztották meg, hogy a hall
gatóság a városi strand és 
gyógyfürdő nyújtotta üdülé
si és" sportolási alkalmat ki
használhassa.

A programot ezenkívül 
hangversenyek, magyar és 
idegen nemzeti táncok bemu
tatására rendezett ünnepsé
gek, szemléltető filmek előa
dása teszi változatossá. Ki
rándulásokat rendez a Nyári 
Egyetem az ország minden 
részébe (Hortobágy, Tokaj, 
Eger — Lillafüred — Mező
kövesd, Szeged, Esztergom,

Világmárka a közkedvelt

D O Z Z I  S Z A L Á M I !
Ezt vásároljuk.

utolsó 1 0  1 2  év alatt kö
vetkezett be. Olyan gazdasági 
terület ez, ahová szintén szá
zivei mentek az emberek sze
rencsét próbálni, áruliitelcző- 
nek, tisztes kartársnak és ma
gának az egész szakmának 
szeren esetlenséget ásni. Bea
vatottak tudni vélik, hogy az 
illatszerészek hatalmas több
ségben fognak a szakképesí
tés mellett megnyilatkozni, 
ami a kérdésnek nem várt 
erőteljes alátámasztási fog 
adni

Balaton , végül a hallgatóság 
egy tietet tölthet Budapesten, 
a Szent István-heti ünnepsé
geken a legkedvezőbb feltéle- 
Fck mellett. A résztvevők va
sul, vizumkedvezményben ré
szesülhetnek s olcsó villamos 
és strandbérletet válthatnak.

A részvételre vonatkozólag 
mindennemű felvilágosítást 
készséggel nyújt a Nyáii 
Egyetem titkársága. (Debre
cen 1 0 .).acmi. cin ■ ” ■ /-

OOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOOOCXXJOOOOOOOCXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOtX

Baross  tag B a ro s s  tagot támogat!
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Hirdetőink kiralcaía:
J II L, * Ü  b 'l lJk

h o l la n d  k é t s z e r s ü l t
(azelőtt DE\ HAAG)

G L A S N E R  M I K S A
* TAP5ZERGYÁR RT. 

KIRALY-U. 56 legújabb specialitása 
A legmagasabb holland körök álta  ̂
______fogyasztva és elismerve !

' Képkeretek
j HOFFMANiH FERENC-nél

u B U D A P E S T ,
K ■«̂ olv kri 2% IV Gerióczi-o. 5

Adóügyekben
ne saját feje szerint 
járjon eL Keresse fel 
adóügyi Útmutató 

irodánkat.

Vidoni szalámi
vezető márka 

Gyár: D E B R E C E N

Sugá rú t  ép í tése
folytán 92 éve fennálló sport-, 
kötél és zsinegáruüzletemet.
Kárólv-körut 15. sz. alól szembe

G e r ió c z y - u t c a  11. s z á m
alá hegyeztem át.
További sz vés pártfogást kérek

H A U S C H I I J )  A L B E R T
ezelőtt Nedc-lUó Sándor

Színházi ,
^ ' ^  ü v e K ^ i  u , “ 'nUVtT k'  orrcs:„tetők.^BCfkel. Harometrrek. hőmé. ők e 

legjobb kivitelben

CALDERONI ÉS T Á R S A
látsze részeknél

Bpesi. V., Vorösiriüily-iér t.

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

VI.. Vilmos csószár-ut 31.

F ü rd ö b e ren d ezések , 
ó lom , va s  és r é z 
c s ö v e k , szivattyúk , 
horgan y, va s  ás r é z 
lem ezek .

Lencse P  322.--töl, bab és borsó P  224.- tó
K A I K )  P Á L N Á L  ~ii l a p o s !— X .u iyvc isá r < lep . T < I ■ 1-11 -7>v

K L E I N  A L A O Á R b e -
küllő.úi

á s v á n y v i z e k
Vi., SZONDY-UTCA 3 l.

nagy kereskerí se
T ele fon : 1 -K S -C 2

Közszálli tások.
Esetleges íelviiágosiiások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

A  V E V Ő

íP r O e f . k e r f é i e

G O R I U P  E C E T
Telefon : 1  — 85 0  GO.

H ird e té s  tá rg yé

Tüzeli anyt-g 
hlelmicikheK 
Útépítés 
Epkkezés 
faoszlopok 
Alapcsövezes 
Építkezés — 
l u/ oiloruha 
Gyógyszerek
Építkezés ... ... ... ...
Papír irodaszer 
Nyo i.tatványok
Kötszer, műszer stb__
Epitkez. s — . ... ... ...
Vasszerk. íedettcsarnok ép
Tüzelőanyag - __ —
Elelmiszerszükséglet ... ... 
Építkezés ... — .. ... —.
Csiszolókotong ... ... 
Csetépkályha javítása ... 
Gepkések — — ... ... ... 
Írógép stb. kaibantortfis..- 
Elelmictkkek — . ........

i hrdeto

íVl. k ail. tamtoképz. int. Nviregy'.

Ali amépité.'zeu hivatal. Bpes: 
ÁHamépiteszeti hív., Berettyóujf. 
Vá.-osi Vili. Művek ig. Ce^letl 
Allamépitész. Ii hiv., Budopes: 
Polgármoaler. Gyula 
Polgármester. Nagykanizsa 
Ferenc József tud.-egy.. Szeged 
Elöljáróság. Kislöd 
Ferenc József tud.-cgy.. Szeged

Horthy Miklós szán.. Málraháza 
M. kir. iparügyi miniszt.. Bpest 
Állami tanitóképzö int., Bpest 
A lami tani óképzö in». Bpest 
Róm kát. egyh. közs. őr.szentp. 
Dohányjöv. közp. iteazg„ Bpest 
Főkapitányság. Budapest 
Dohányjöv. közp. igazg . Bpest 
Pázmány P. Tud.-Egy.. Bpest 
M. kir. Erzsébet tud.-egy.. Pécs

15
15
16 
16 
16 
16 
16 
16 
14 
14 
14 
14
14
15
15
16 
16 
16 
16 
16 
ló 
16 
14

•• /»

s ü tő p o r  és v a n illin *
CUKOR UTÁN NYÚL.

Stéberl gyulai házi cse
mege hentesáru,

különlegességei elismert minőségűek'

Síeínes.’ keksz 
és csokoládé

v M

l  A
i  , !
T
Ö  A  S P

L IN G E L
R U T O &  B U D A P E S T ,  
P U  1 W O Z S A -U - A .

MOCZNIK M UbTAK  
és S A V A N Y U  K Q NZERVEK

m o s s m e r
vászon, fehérnemű, kelengye

Itt., Wci-n. t-3. (Türr Ittnn-u. sarat.)
Baross-taga' nak 5«/. engedmény

U veccsiszoió
és

Tükörgyár
Schneider és Társai 

Budapest, Vili., Vig-utca 34.
__________ T e l e f o n :  1—359—82.

ügyeljen a keresztnévre ? ? 

Magv aror- z.ág arany koszorús- mestere

Sziezak László
harangércönfőde, 
harangfel 'te re lés  
és haranglábgyár

BUűáPEST,
VI., Pe:neházy u. 78
(V I Frangepén-u. meglett) 
Sajál ház Tel. : 2-913 53 

Póriui világkiállításon díszoklevéllel. 8 nagy 
arany. 1 nagy ezüstéremmel több állami ok

levéllel kitüntetve

Számtalan egyházi elism erő le v é l !

„ S i D O L “ fé m U s z .itó

G ö tz I L ip ó i S id o l v e g y it e r m é 
k e k  g y á ra  r. t.

B u d a p e s t. X IV . C s e re i-u 'c a  14
Telelőn 2 -9 6 6 -8 6  és 2 -9 6 6 -3 ? .

J IL E .K  M . B É L A
speciális ellenőrzőpénztár j a v i t ó  ü z e m e

BUDAPEST, V., H 0  N V  É D-U 38
(Bej rol a Bulaíon-u’cában)
T e l e f o n :  1-254-58 
Eladás — Vétel —

Hirdessen a' Baross Szövetség lapjában I

Gárdony iidii löíielyen
strandterü let, ü z l e t n e k  

a lk a lm a s  te lk ek ,
termő gyümölcsös, villalelkek s más 
lelkek állomás közelében b a la 
ton i a u to s t ra d a  mellett e la d o k .  
1 ul -ijdonosokat képviseli: dr Votískv 
ügyvédi iroda. Budanest. XI . Buda. 
foki-ut 41/b. - -  Telefon: 2 683-39

Nyomatott: P .u loy it. Imre könyvnyomdámban Budapest VII . N y d r - o l ^ T ^ r ~ J ^ r

Felelös szerkesztő: Tábory  Gábor. 
Kiadótulajdonos: Baross Szövetség
Kereskedő. Iparos és Rokonszakmák 

Országos Egyesülete. ^
Felelős kiadó: dr. Dom okos László

1—373— 13.
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POLITIKAI ÉS KÖZGAm\SAGI ISETÍIAP-
A  „BAROSS SZÖVETSÉG" KERESKEDŐ-, IPAROS- ÉS ROKONSZAKMÁK ORSZÁGO S EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA

Előfizetési ára évi 24 pengő • 
Dohányárus tagoknak ingyen j

Megjelenik minden hó 
első és harmadik csütörtökén

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IV., Bástya ucca 5. földszint 4.

Telefon: 1— 868— 67

„Egységben az erö“
Ez egy olyan jelmondat, amely- 

lyel elég sűrűn találkozunk és 
amelynek fontosságát még sem 
lehet eleget hangoztatni.

Vonatkoztatom most az igen 
tisztelt trafikos társaimra, kiknek 
közös ügyeink és érdekeink a 
Baross Szövetség Dohány árus 
Csoportjánál csoportosulnak

Onnan nyernek amennyire 
csak lehetséges kedvező elinté
zést. Ezért ismétlem a jelmonda
tot, hogy akik tagjai vagyunk a 
Szövetségnek, hiven tartsunk ki 
mellette,, akik még nem volná
nak tagjai, azokat mi világosít
suk fel annak szükségességéről. 
Hassunk oda kis és nagy áru- 
dák. elosztók egyaránt, hogy va
lamennyien tagjai legyünk a mi' 
közös ügyeinket intéző Baross 
Szövetség Dohányárus Csoport
jának. Egyetemesen közös ér
dekeinket hathatósabban lehet 
érvényre jutattni. Ezeket szándé
kozom közre adni azzal az egy
szerű ékesszólás nélküli szavak
kal. amelyekben a lényeget tar
tom mindennél fontosabbnak. Kí
vánom, hogy egyszerű szavaim 
találjanak olyan megértésre, hogy 
csoportunkból senkise hiányoz
zon.

Ha mór a fentieket leírtam, 
itt megemlékezem a múlt évi má
jus 13-án megrendezett dohányá- 
rusok országos gyűléséről, hon
nan falejthetetlen kedves em lék
kel tértünk vissza munkahe
lyünkre.

Várva-várjuk azt az időt, mi
kor a Dohányárus Csoport ma
gyar nemzeti színű lobogója  alatt 
újból gyülekezhetünk. Ezt a 
zászló ügyet a nagygyűlésen az 
Alpesi házban ebéd közi köszön
tőjében Loskay István tagtársunk 
magasszárnyalásu beszédében 
említette fel.

Várjuk annak valóra válását.
Kívánjuk magunk, vezéreink 

és a jó Isten segedelmét hozzá.
Székely János 

szolnoki dohány kisárus

Egy pár szó a zá ró rá h o z !
Úgy a budapesti, mint a vi

déki tagtársainktól nap nap után 
kapjuk a panaszos leveleket, 
melyek túlnyomó része a trafi
kok zárórájának mielőbbi ren
dezését sürgeti. Hogy a trafikok 
zárórájának szabályozósa és a 
vasárnapi munkaszünet behoza
tala úgy szociális, mint gyermek- 
védelmi szempontokból mily nagy 
fontossággal bir, azt igazán meg
érteni és átérezni csak az tudja, 
ki ebben az idegeket és a leg
gondosabb tisztántartás ellenére 
is a trafikokban szállingózó do
hánypor állandó belégzése kö
vetkeztében az egészséget is 
lassan, de biztosan felörlő kora 
reggeltől késő éjszakáig —  meg
szakítás néikül —  tarló trafikos- 
áorsban benne él.

Tekintettel arra, hogy a do
hányárusok túlnyomó része ha
dirokkant, kik közölt nagyszám
ban vannak a vakok és nagyot
hallók, valamint a mosgásilehe- 
tőségükben erősen góiolt ampu
tált lábúak, kik ezen testifogyat
kozásaikból kifolyólag a trafik
ban a kiszolgálást egyedül segít
ség nélkül ellátni képtelenek. 
Ennek természetes következmé
nye, hogy nagyon gyakori eset
ben az elemiiskola padjaiból 
kikerült kis gyermekeiknek reg
geltől késő estig tartó segítségét 
kénytelenek igénybe venni, hogy 
legyen mellettük velaki, ki he
lyettük lót, hall és kiszolgál.

Képzeljük magunkat annak a 
családapának a helyzetébe, ki 
hazafiui kötelességének hü tel
jesítése folytán testi épségének 
és legtöbb esetben polgári élet
pályájának feláldozása következ
tében is ebba a helyzetbe jutott, 
hogy egy trafiknak a mai viszo
nyok között oly elenyészően cse
kély jövedelméből kénytelen csa
ládjának a mindennapi, a szó 
legszorosabb értelmiében vett ke
nyeret, gyermekétől a boldog 
gyermekévek elrablása árán 
megszerezni. Vájjon milyen le
het egy ilyen szegény hadirok
kantnak a lelkülete és mily vég
telen mostoha sorsunk iránti el
keseredése.

Fenti pár sor előrebocsátása 
után a hozzánk beérkezett leve

lek közül kettőt teljes egészé
ben leközölünk:
„A vasárnapi záróra és a vidék."

A  közgyűlésről szóló tudósí
tásból és egyéb cikkeikből úgy 
látom, hogy a vasárnapi mun- 
keszünetet illetőleg két kategó 
riát terveznek. A z  egyik a fő
város, a másik a vidék. Az  egyik 
teljes vasárnapi munkaszünetet 
kapna, a másik csak felet. Az 
indokolás az, hogy vidéken a 
gazdaközönség nem tudja hét
köznapon megvenni a dohány 
árut s igy szükséges a vasár
napi nyitvatariás. Mint vidéki 
dohányárus bátorkodom ehhez 
a tervhez hozzászólni, ugyanis 
egy kis tévedés van ebben, mert 
kérem ezek a gazdák enni is 
szoktak, tehát ezen a címen a 
fűszereseknek, a mészárosoknak 
is legalább annyi ideig kellene 
nyitva tartani, mint a dohány
árutoknak, hogy a gazdák a 
húst és fűszerárukat beszerez
hessék. Már pedig a füszerüz- 
letek teljesen zárva vannak, míg 
a mészárosok nyáron csak két 
órát vannak nyitva. Az idevo
natkozó rendelkezés már közel 
egy éve érvényben van, s azóta 
is esznek a gazdák.

A második megjegyzésem az, 
hogy ma már a gazda is tart 
— kivéve az aratasi munkála
tokat —  egy kis mun ka-beosz
tást. Mi vidéken igen jól tudjuk, 
hogy a gazda 8 órakor este már 
otthon van, ha tehát szombaton 
9— 10 óráig este nyitva mara
dunk, a másnapi füstölnivalót 
igen könnyen beszerezheti min
den gazda ezen idő alatt, te
kintve —  és sajnos —  a trafi
kok elszaporodását, mert igy 
mindenkinek kéznél van a meg
szokott dohányárudája.

Van azonban még egy har
madik megjegyzésem is. Ugyanis 
minden gazda-házban szokás, 
hogy vacsoráznak és ennek el
készítésére a délután folyamán 
hazamegy az asszony, a J110" 
nyecske, vagy a nagylány. Van
nak házak ahol ott van a nagy
mama. aki ki sem megy a me
zőre, hanem végzi a 
munkát és főzi

házkörüli 
vacsorát a

dolgozóknak. Engedelmet kérek 
ezek nem vehetnék meg a do
hányárut is? Hiszen még nyitva 
vannak a trafikok, amikor haza
jönnek, bár a fenti megoldással 
a gazda is megveheti a dohányt.

Kérdem tehát, hogy akkor mi
ért kellene vidéken nyitva tar
tani ? Nagyon helyes az a meg
jegyzés, amit a múltkor olvas
tam, hogyha a dohányárudák 
vasárnap zárva lesznek, akkor 
többet vásárolnak majd a ve
vők, nehogy zavarba jöjjenek, 
ha vendég jön. vagy más va
lami előfordul. Akkor nem da
rabonként árulnánk a Leventét, 
hanem szombaton caomagszám- 
ra is vennének, 3 miután több 
lévén kéznél, bizonyosan több 
is fogy.

Mondok még valamit. Magam 
nagyothallásom miatt nem szol
gálhatok ki árudámban. Most egy 
kislányom megnőtt, ő végzi a 
kiszolgálást. Mindennap r#ggel 
7-tőí, este 8 óráig benn van. Az 
ebédet is iíí eszi meg, legtöbb
ször tízszer is fel kell keinie 
mellőle, mert valahogyan min
dig pont akkor jön a vevő, ha 
előbb egy óra hoaszat « m  volt 
és utána is csend van. Már 
most egész heti ilyen robot után, 
amikor erre minden leheiőeég 
meg van. s amikor szociális 
megértésről, emberibb életről be
szélünk és Írunk, ez a kislány 
nem érdemel meg egy teljes pi
henőt ? Nem érdemli meg, hogy 
egyszer egy órával többet alud
jon, hogy nyáron egy ssép, egész
séges kirándulásra mehessen 
egész napra ?

Nagyon kérjük tehát, ne le
gyen különbség a vidék és a 
város között. Ugyanolyan sors
ban voltunk, s legyünk is a jö
vőben. Ez a helyes.

B. A .
dohány kisárus.

Amikor ezen sorokhoz hozzá
fogtam imi, igazán a meghatott
ságtól és a szomorú rokkant szi
vem fájdalmában csak hozzá 
fogtam és Írtam. A  március 4-iki 
lapot, melyet dohánykisárus test
véremtől kaptam, hogy olvassam

N a g y á ru s  KarlársI Nyom tatványaidat
Csoportunknál szereid be.

ahol úgy a nagy, mini a kisérusok részére szükséges mindennemű
ivek, könyvek stb. kaphatók. —  Árjegyzékét lásd a 4. oldalon.
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A  l e g j o b b a n  b e v e z e t e t t

G Y Á R T M Á N Y O K
legkönnyebb és aleg- 
ke rese te t  b iz to s ít ja

el. amikor olvasom könnybe lá
badnak a szemeim, hogy van 
még a világon, aki szivén hordja 
a rokkantak ügyét és képviseli 
a dohányárusok ügyét-baját, ami
kor odaértem : adják vissza az
apát, anyát gyermekeiknek, ki 
hulltak könnyeim. Én mint négy 
gyermek apja, úgy áll, hogy 
csak éjjel látom őket, amikor 
alszanak, de még hozzá a ki
sebbik, amely még csak két 
éves, el sem akar vállalni apjá
nak, hogy fáj ez egy apának, 
de kénytelen az ember, hogy

Az értékcikkárusitási jutaléko
kat a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter a 95 460'1931. sz. ren
deletével szabályozta.

Ugyanezeket a szabályokat 
foglalta össze, a Postavezérigaz
gatóság 117 200/934. sz. a. kia
dott Tájékoztatóban, amely az 
értékcikkbizományosok rendel
kezésére áll az értékcikkrende
lési könyvecskében.

Ez az uj és legutolsó szabá
lyozás azt a mennyiséget vette 
árusitási jutalék kiszámításának 
alapjául, amelyet az egyes ér- 
tékcikkárusitó a hó folyamán 
viszontelárusitás céljára vásá
rolt.

Ennek a havi értékmennyiség
nek összegéhez igazodik a juta
lék kulcsa, amely úgy a postai, 
mint az összes pénzügyi érték
cikkek után a következő:
400 P-ig .................. 2 %
400 P-ön felül 800 P-ig 1.5%
800 „ „ 1600 „ 1 %  

1600 „ ..................... 0.5%
Ezzel a szabályozással az 

1200 P-ön felüli havi forgalmat 
elérők jutaléka csökkent ugyan, 
azonban ezzel szemben az érték- 
cikkárusitók zömét képező do- 
hánykisárusok jutaléka 1931. 
november hó 1-től kezdve az 
addigi 1.5%-ról 2%-ra emelke
dett fel.

A  hó folyamán vásárolt pos
tai, valamint pénzügyi értékcik
kek után járó árusitási jutalékot 
a postahivatalok az egyes vásár
lások alkalmával nem teljes ösz- 
szegben fizetik ki, hanem csak 
jutalékelőlegeket adnak, amely 
az esetenként vásárolt összeg

hajnaltól. késő estig ott üljön 
abban a dohányárudéban a mű 
végtagtól kínozva, hogy a min
dennapi kenyér meglegyen a 
családjának, a rabtól annyival 
különbözünk, hogy miránk do
hányárusokra nem vigyáz a fegy- 
őr. Igen, rabok vagyunk, mert 
az egyik uj engedélyt adják a 
másik után, de hogy megélünk-e, 
arra tovább nincs gond. igen 
most jutott eszébe annak a rok
kantnak, vagy hadiözvegynek, 
amikor a legnehezebb helyzetbe 
van minden dohányárus, meg

nek csak 0 5%-a. A  havi vásár
lások után még járó jutalékma
radék összegének kifizetése a 
hó végén történik.

Ugyancsak ezzel a rendelettel 
állapította meg a m. kir. keres
kedelemügyi miniszter az egy- 
egy dohányárusnak a heti átla
gos forgalom alapján bizomá
nyi árusításra adható pénzügyi 
értékcikkek legmagasabb érték
határát 1600 pengőben.

A  részletekre vonatkozóan to
vábbi felvilágosítást azoktól a pos
tahivataloktól lehet kapni ame-

A  m. kir. Dohányjövedék a 
budapesti nemzetközi vásár al
kalmából több újdonságot bo
csát forgalomba, illetően több 
újítást visz keresztül.

Ilyen újítás mindenek előtt 
az, hogy az Extraszivarka az 
eddigi szokásos kékszinű cso- 
magalására uj zárjegyet kap 
fí. N. V. betűkkel.

A  Budapesti Nemzetközi Vá
sár alkalmára és időtartamára 
forgalomba bocsátott uj külsejű 
csomagolást, illetően ezt a tet
szetős zárjegyet Végh Gusztáv 
iparművész tervezte s alkalmas 
lesz arra, hogy a már amúgy is 
nagy népszerűségnek örvendő 
Extra cigaretta forgalmát még

kellene akadályozni az újabb 
engedély kiadását és még a nyi
tás és záróra időt szigorúan el
rendelni és a vasárnapi tizenegy 
órai zárórát szigorúan elren
delni és betartani köteles volna 
mindenki, amelyik a törvénysza
bályokat nem tartaná be, szi
gorúan büntetni, azután az en
gedélyt megvonni. Hálás köszö
netét mondok a rólunk való 
megemlékezésért a Szerkesztő
ségnek.

vitéz B. M.
dohány kisárus.

lyek az értékcikkek árusítására 
ki vannak jelölve.

Tudomást szereztünk olyan 
esetektől, amidőn az illetékes 
postahivatal a bizományi érték
cikkek kiszolgáltatását azzal ta
gadta meg, hogy a hivatalfőnö
kének a kiszolgáltatott értékcik
kekért a kincstárral szemben 
személyes felelősséget kell vál
lalnia. Már pedig ezt elvállalni 
senkiért sem hajlandó. A  9/1925. 
sz. utasításban tényleg foglalta
tik intézkedés arra nézve, hogy 
a hivatalfőnököknek szigorú elbi-

magasabbra emelje.
De nemcsak a csomagolás 

külalakja fog változást szenved
ni, hanem maguk a vásár tar
tamára forgalomba került Extra 
cigaretták is, amennyiben minden 
egyes darabon szintén a B. N. V. 
megkülönböztető jelzés fog he
lyet foglalni.

Már a múlt lapszámunkban 
is említettük, hogy a Dohány
jövedék uj angol ízlésnek meg
felelő dohányfajtát is forgalomba 
hoz a Vásár alkalmából. Ez az 
angol ízlés szerint illatosított uj 
dohány 50 grammos csomago
lásban fog általános forgalomba 
kerülni és 1 P 70 fillér lesz az 
ára.

rálás alá kell venniök, hogy ki
nek szolgáltathatnak ki posta- 
és pénzügyi értékcikkeket bizo
mányba. őket tehát csak a köny- 
nyelmü kihitelezésért teszi fele
lőssé a kincstár. Ebből viszont 
az következik, hogy a postahi
vatalok főnökei esetleges sze
mélyes felelősségükre való egy
szerű hivatkozással nem tagad
hatják meg a bizományi érték
cikkek kiszolgáltatását, mert a 
kincstárnak magának is érdeke, 
hogy a dohányárusok az érték
cikkeiket árusítsák, sőt a kincs
tár kötelezheti is őket értékcik
kek árusítására.

Az a dohányárus tehát aki
nek a megfelelő bizományi ér
tékcikkmennyiség kiszolgá tatá
sát az illetékes postahivatal meg
tagadta, kérje ennek a megta
gadó határozatnak részére hiva
talos írásbeli alakban való kia
dását s azután felebbezze meg 
a sérelmes határozatot a posta
igazgatósághoz. A  postaigazga
tóság a postahivatal főnökét a 
felebbezés folytán majd igazo
lásra fogja felszólítani, s amennyi
ben az illető megtagadó hatá
rozatát kellő indokokkal alátá
masztani nem tudja, a posta- 
igazgatóság el fogja rendelni a 
szükséges bizományi értékcikk
mennyiség kiszolgáltatását.

Itt említjük még fel azt is, hogy 
a forgalmiadó kezelése tekinte
tében a közeljövőben uj rende
let fog megjelenni, s az intéz
kedni fog a dohányárusoknál 
raktáron lévő forgalmiadóbélye
gek becseréléséről is.

Szintén a Vásár szolgáltat al
kalmat árra, hogy a Dohányjö
vedék a dohányzóközönségnek 
régi kívánságát teljesítse, ami
dőn szintén általános forgalom 
ba bocsátja a kis Regália Me- 
diá-1, amély őt drbos csomago
lásban kerül forgalomba s fo
gyasztói ára drbonkint 20 fillér 
lesz.

Újítás a Ghiubek szivarka uj 
huszonötö8 csomagolása is, a- 
mely a legkényesebb ízlést is ki 
fogja elégíteni a maga nagyon 
szép piros-sárga színű külsejé
vel. Természetes, hogy ez a  ciga
rettafajta továbbra is különleges
ségi árú marad.

A dohényárus jutaléka 
a postai és pénzügyi

értékcikkek után

Újdonságok a nem zetközi vásár
alkalm ából

i
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Ú JD O N S Á G !

S É M Á T O K  B L O K
C I G A R E 1 T T A R A R I R
EDDIG MÉG NEM LÁTOTT UJ CSOMAGOLÁSBAN!
R A G A S Z T H A T Ó ,  M É Z G Á Z O T T  S Z É L L E L !

E L A D Á S I Á R A  C S A K  1 2  FILLÉR!

Kapható mnden dohánynagyárudában és nagykereskedőnél!
VEVŐJE H Á LÁ S  LESZ, H A  E Z T  A  P A P Í R T  
B E M U T A T J A  ÉS  A J Á N L J A  R É S Z É R E !

Gyártja: JANINA Cigarettapapirgyár Rt. Budapest, VIII., Nagytemplom-utca 17.

V á la s z t m á n y i  ü lé s
Dohányárus Csoportunk f. hó 

26.-án, hétfőn 7 órakor a szö
vetség tanácstermében (IV. Bás- 
tya-u. 5. I. emelet) választmányi 
ülést tart. A  választmányi ülés 
tárgysorozatán szerepelnek a 
közgyűlésen elhangzott indítvá
nyok, igy többek között a záróra, 
a segélyintézmény, a temetke
zési és egyéb biztosítások kér
dése is. Ezúton is kérjük a vá
lasztmány igen tisztelt tagjait, 
hogy az ülésen okvetlenül je
lenjenek meg.

Elnökség.

F ig y e lm e z te té s
Híradásunkat, hogy a dohány

megrendelési ivek és könyvecs
kék ezentúl Dohányárus Cso
portunknál is beszerezhetők, do
hányárus tagtársaink közül töb
ben félréértették és Csoportunk
tól rendeltek. Figyelmeztetjük 
ezért kisárus tagtársainkat, hogy 
az ide vonatkozó miniszteri ren
delet értelmében a dohónykisó- 
rusok dohány megrendelési ivet 
és könyvecskét csak a dohány- 
nagyárudáktól és elosztóktól sze
rezhetnek be ezentúl is.

A bizom áyi 
d o h á n y á ru  

ellátás
bevezetésének ügye késik, de 
nem múlik. Az illetékes hatósá
gok kebelében szorgalmasan 
folynak az adatgyűjtések, ame
lyek aa idei dohányáruforgalom 
és fogyasztás adatainak a múlt 
esztendő hasonló időszakaival 
való összehasonlítására irányul
nak. ígéretünk van arra, hogy 
az esetben, ha ez az eredmény 
kedvező lesz azaz a dohányáru 
fogyasztás magasabb lesz a ta
valyinál, akkor a kincstár a  bizo
mányi áruellátás rendszerét az 
egész vonalon életbe fogja lép

tetni. Még pedig már a követ
kező költségvetési évtől, tehát 
1937. julius hó 1-től kezdve.

Örömmel jelenthetjük, hogy az 
eddigi adatgyűjtés eredménye 
kedvező, azaz az idei dohány- 
árúfogyasztás arányszáma ma
gasabb a tavalyinál. Figyelmez
tetjük egyúttal tagtársainkat, hogy 
mindegyik dohányárús a bizo
mányi árúellátás kivívásának 
egy egy katonája, akinek a

A  dohány az a csodaszer, 
mely mindent gyógyít és min
denféle formában kivonat, tink- 
tura oldat, pirula, por, szörp, be
öntés és kenőcs alakjában fel
bukkan a recepteken, s kapható 
a gyógyszertárakban.

A  legkellemetlenebb betegsé
gek, melyeket eddig gyógyítha
tatlanoknak tartottak, —  egye
sek szerint —  dohánnyal orvo
solhatók.

Használható majdnem min
denféle betegség ellen, ami csak 
érheti az embert, igy pl. kiü
tések, asthma, csonttörés, epi
lepszia, tífusz és pestis ellen.

Az olvasó bizonyára kétke
déssel fogadta az előbbi soro
kat, mert a modern orvosi tudo
mány részéről inkább a dohány
nak és a dohányzásnak kóros 
következményeiről hallott, mint 
annak egészséges voltáról, vagy 
különösen orvosság gyanánt 
való alkalmazhatóságáról.

Azonban tény az, hogy a 17. 
18. és 19. század orvosai elő
szeretettel alkelmazták a do
hányt mint orvosságot.

Tudós és bölcs emberek: Eve- 
zazdus, híonardes, Simon Paulli, 
a  dán király háziorvosa, komoly 
könyveket írtak a dohány gyó
gyító hatásáról és alkalmazásá
nak módjáról.

W . Kemp (1661) szerint -A z  
amerikai ezüstfű (a dohány) a

maga posztján törhetetlen aka
rattal, minden igyekezetét elő
véve teljes erejéből küzdenie 
kell a nagyobb forgalomért, a 
fogyasztási arányszám felemelé
séért, s ezzel nagy célunk el
éréséért. Fontolja meg mindenki, 
hogy minden cigaretta és min
den csomag ^dohány, amellyel 
többet elad, a bizományi áruel
látás nagy kérdését viszi köze
lebb a megoldáshoz!

rossz levegő legjobb ellenszere. 
Ha az ember pipázik és a füs
töt az orrán keresztül fújja ki, 
a füst megtisztítja a levegőt az 
összes mérges és ártalmas gő
zöktől. Szerinte a füstben egy
magában két ellentétes erőforrás 
rejlik : meleget áraszt, ha hideg 
van és hűsít, ha meleg van. 
Kor- és fajkülönbség nélkül, 
öreg és fiatal, férfi- és nő, a 
kolerikus, a szangvinikus, a 
mélankólikus és a flegmatikus 
ember egyaránt baj nélkül hasz
nálhatja.

A  dohány tisztítja a levegőt 
és elősegíti a káros nedveknek 
az emberi testből való távozá
sát. Ha ugyanis az ember pipá
zik, vagy bagózik, a test összes 
nedvei a gyomorba gyűlnek s 
onnan a szájba húzódnak fel, 
majd kiköpve elhagyják a tes
tet. “

A  dohányra vonatkozó akkori 
irodalmi termékek közül a leg
nagyobb hírnévre egy kis köny
vecske tett, mely 1626-ban jelent 
meg Izsák Elzevirius közismert 
nyomdájában. Ennek a cime: 
„Tabakológia vagy a dohány 
és a nikotin leírása orvosi és 
gyógyszerészi szempontokból, 
kelendősége és használhatósága 
az emberi test összes nyavalyái 
ellen." A  mű szerzője egy l e 
ander József nevű orvos volt. 
Miután biztosította a kétkedő 
olvasót, hogy ő az anyagot ala

posan áttanulmányozta és a leg
kiválóbb orvosokkal megvitatta, 
felsorolja a dohánycserje külön
féle fajtáit. Behatóan tárgyalja a 
a dohány művelését, ültetésétől 
a levelek simításáig s csodálatos 
optimizmussal iparkodik bizonyí
tékokat keresni a dohány gyó
gyító hatása tekintetében csak
nem az összes ismert betegsé
gek ellen s végül eljut ahhoz a 
megállapításhoz, hogy a dohány
füst táplálékul is szolgálhat.

Más igen képzett orvosok 
gyakran felírták ugyan a do
hányt orvosságul recepijeiken, 
mégis ártalmasnak tartották a 
dohányzást, mert annak folytán 
szerintük a dohányos agyveleje 
megfeketedik.

Ezt a feltevést egy 1621-ben 
kelt levélben igen mulatságos 
formában olvashatjuk. A  levelet 
W ilhelm de Mera orvos irta Ne- 
ander Józsefnek s az a követke
zőképen szól:

„Azt szeretné tudni, vájjon 
Parrius ur azt a fekete kér
get, melyet holttestének felbon
colásakor agy velején találtak, 
valóban a dohányzástól kap
ta-e? Erre vonatkozóan telje
sen tájékozatlan „vagyok és 
semmit sem tudok Önnek mon
dani. Arról biztosíthatom, hogy 
a dohány használatának for
galomba jutása óta sok em
bert boncoltam — többek kö
zött, (amint emlékszik) 3 év
vel ezelőtt azt a tolvajt, aki
nek boncolásánál Ön is jelen 
volt. Az pedig erős dohányos 
volt, a pipáját állandóan a 
szójában tartotta egészen ad
dig mig a halálos Ítéletét végre 
nem hajtották rajta. En a bon
coláskor a leggondosabban 
átkutattam agyvelejének ösz- 
szes tekervényeit, de fekete 
kérget sehol sem találtam.“ 
Ilyen és hasonló orvosi elmé

letek voltak forgalomban a do
hány mellett és ellene egészen 
a 18. és 19. század végéig. A  
18. század végén pl. Franciaor
szágban a dohányfüstöt a részeg 
emberek felélesztésére is felhasz
nálták s a befujós céljára külön
leges szerkezeteket találtak fel. 
Később felhasználták mint cső-

A dohány mint
orvosság!
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dálatos hatású gyógyszert ko
lera, tífusz és malária ellen. Ma
ga a komoly orvostudomány is 
alkalmazta a 19. században Te
tanusz ellen, továbbá a sztrich- 
ninmérgezés ellenmérgeként.

A  régi idők felfogása s a mai 
orvostudománynak dohányzásel
lenes álláspontja között valószí
nűleg középen van az igazság. 
A  dohány nem mindenható or
vosszer, de nem is káros az 
egészségre nagyobb mértékben, 
mint a iöbbi mindennapi élve
zetünk tárgyát képező méreg, 
amelyet a kávéban és iheában 
veszünk magunkhoz. Úgy mint

a thein és a coffein módjával 
és mértékkel élvezve a nikotin 
élénkíti, ellentállóbbá teszi a 
szervezetet és fürgébbé a gon
dolkodást. A  dohányfüst azonfe
lül tagadhatatlanul fertőtlenít.Fer
tőtleníti a szájat és a légutakat 
s ezáltal megóv azok ellen a be
tegségek ellen, amelyeknek a szá
jon és a légutakon keresztül ka
pott fertőzés következtében lesz 
az ember áldozatává.Tehát a mo
dern orvostudományban annyit 
hangoztatott megelőzés (preven
ció) szempontjából nagy jelen
tősége van.

l e a u l a b b l  F Ü S f
duplaszűrős s z i v a r k a h ü v e l y

G yárija :

S a m u m  U l t a s s i  r. t.
VI., Gömb utca 32. sz.

A z államsorsjegyek eladásához
segítséget nyújt a Baross Szövetség 
Dohányárus Csoportja

Egyes kartársainknak sok gon
dot okoz az éllamsorsjegyek 
eladása, mert készletük vissza
marad. Vevő hiányában kény
telenek az átvett sorsjegyek árát 
saját zsebükből kifizetni.

Elhatároztuk ezért, hogy 
azoktól a tagtársainktól, 
akik a sorsjegyeket nem 
tudják eladni, átvesszük 
és továbbítjuk azoknak, 
akik a Csoporttól kérnek 
sorsjegyet eladásra. Fel
hívjuk tehát tagtársainkat, 
hogy akik a  kapott sors

jegyeket nem tudják el
adni, küldjék be Csopor
tunkhoz, legkésőbb má
jus hó 15-ig, a  kapott 
csekklappal együtt, s mi 
a befizetést elintézzük.

Ha tagtársaink eleget tesznek 
felhívásunknak, nem lesz kény
telen egy taglársunk sem a fe
lesleges, általa el nem adható 
sorsjegyeket megtartani és kifi
zetni. Viszont artik több sorsje
gyet is el tudnak adni, élvezhe
tik az eladásért járó jutalékot.

Á R JEG Y ZÉK
N A G Y Á R U S O K  F IG Y E L M É B E !

Dohányárus Csoportunknál a dohánykisárusi meg

rendelő íven és megrendelő könyvecskén kívül az 

összes nagyárusi nyomtatványok is kaphatók a 

következő árakon :

Nagyárusi általános megrendelő ív  drb.-ként — "04 fill.

„  különlegességi „  „ „  „  — .04 „

negyedévi kimutatási külív „ „  — .05 „

/r/Mtsa/tl
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A  dohányárus és alkat
Több cikkben foglalkoztunk a | 

dohányárus és alkalmazottja kö
zötti jogviszonnyal, amelynek te
kintetében a bíróság különböző 
sokszor egymással ellentétes gya
korlatot folytatott. A  napokban 
a m. kir. Kúriának váltó, keres
kedelmi és csődügyekben alakí
tott jogegységi tanácsa határo
zatot hozott ebben a kérdésben 
és kimondotta :

„A dohányárus segédszemély

zetének ar.olgálati viszonyára —  
a korlátolt dohánykisárus alkal
mazottainak kivételével —  az 
1910 1920. M. E. számú rende
let szabályai az irányadók.“

A Kúriának ez a határozata 
(85. sz. polgári jogegységi dönt
vény) a dohányárusokra nézve 
igen hátrányos. Ezért legköze
lebbi számunkban bővebben  
iru.nk róla.

Kérdés és Felelet
Szemerédi Imre. A  forgalmiadó bélye

geknek más pénzügyi értékcikkekre 
való becserélésének engedélyezését be
adványban kértük a Pénzügyminiszter 
Űrtől. Az eredményt lapunkban közölni 
fogjuk. Indítványát, hogy bizonyos pos
tai értékcikkek (zárt levelezőlap, vála- 
szos levelezőlap, fuvarlevelek stb.) ki
sebb mennyiségben vételezh“tők legye
nek, a választmány határozata szerin- 
a Postaigazgatósághoz benyújtjuk. 
(2586.)

Madaras Imre. Hozzánk intézett so
raiból a dohánygyártmányok forgalom- 
bahozatalára vonatkozó kívánságait szó
vá tettük illetékes helyen. (2577.)

H orváth József. A  csempészés meg
akadályozására vonatkozó észrevéte
leit írásban beadtuk illetékes helyre. 
Az ujjabb trafikengedély kiadása ellen 
nyújtsanak be Írásbeli panaszt a pénz
ügyigazgatósághoz. A  panasz bead
ványra minden aláíró után 2 pengő ok
mány bélyeg ragasztandó, vagy hadi- 
gondozási igazolvány mellékelendő. 
(2565.)

Kutassi István. Egy heti bélyeg for
galmának megfelelő összegű (tehát 1200 
Pengü) bélyeghitelt kaphat. Kérvényét 
a helybeli postához kell beadni a és 
azzonnal megadják a hitelt. (2574)

Pávits Jenő. Közbenjárásunk ered
ményeként a cég teljesíti kérését- 
£2659]

Kellner Dezső. Nyilvántartásunkat 
nagyárudák szerint kezeljük, ezért kért 
deztük. hogy hol vételez. [2648 ]

H oller A ladár. Kérvényét pártfogás
sal továbbítottuk a soproni postaigaz
gatósághoz. A  szervezésre vonatkozó 
észrevételeit nagyon köszönjük. (2672.)

özv. Gábosi Istvánná. Dohánymegren

delő ivet és könyvecskét az idevonat
kozó miniszteri re delet értelmében 
Csoportunk csak nagyárusoknuk adhat 
el. Kisárus kartársaink tehát c*-ak a 
nagyárudájuktól szerezhetik be [2578.] 

Litresits Géza. Kérése ügyében ille
tékes helyen csak akkor járhatnánk el. 
ha Dohanyárus Csoportunk tagja lenne. 
[2618 3

özv. Erdélyi Ottóné. A  dohánykisá- 
rusok dohány megrendelési ivet és köny
vecskét csak a nagyarudától szerezhet
nek be. A  Szövetségtől tehát csak a 
nagyárusok rendelhetnek ivet és köny
vecskét. A  megrendelési iv forgalmi 
éra darabonként 4 fillér, a könyvecskéé 
36 fillér. (2608)

özv. Torm a Jánosné. Kérdésére 
szaklapunk mai számában külön cikk
ben választ adunk. [2679]

Roth Hermann. Dohánykisárusi ivet 
és könyvecskét a dohánykisáruso'i csak 
nagyárudájuktól szerezhetnek be. [2702] 

K ovács Pál. Az 1937. évre befizetett 
6 P tagsági dijat megkaptuk. Az elis
merésül szolgáló 12 drb- tagdíj bélyeget 
mai napon címére elküldöttük. Szíves
kedjék a bélyegeket a tagsági igazol
ványba beragasztani. [1691]

É l ő e r ő i n  atn Csillaghegyen lévő do
hányárudámat füszerüzletemmel együtt 
kizárólagos dohányárudéért. Az aján
latokat a kiadóhivatalba kérem. [2631]

Kiadótulajdonos: Baross-Szövetség Kis
kereskedő. Iparos és Rokonszakm ák

__________Országos Egyesülete.

Nyomatott: B Á N S Á G I  (Prokker) ÁDÁM 
könyvnyomdájában, Kispest, Szent Imre 
herceo-ut 134. Telefon: 1-468-42.

„  be lív  „  „  — .05 „

kimutatás mérsékelt áru pipadoh.-ról (8 old.) — .06 „  

tartály jegyzék (visszaküldött tartályokról) . — .01 „ 

kisárusok feljegyzési könyve (strazza) "Toída?— •-06 „  

kisárusi feljegyzési könyv bekötése . . 2.50 „

kiadási főkönyv í v e n k é n t ........................— .08 „

beszerzési főkönyv í v e n k é n t ...................— .12 fill.

H I V A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E K

A BAROSS SZÖVETSÉG DOHÁNYÁRUS 
CSOPORTJA

H ivatalos helyisége : Budapest, IV. Bástya-utca 5. földszint 4.
- ,,, ó ra : Minden hétköznapon [szombat kivételévéi] d. e. */i9— 12-ig
és délután " 1 3 — 6-tg. Szombaton 9— 1-ig.

Tele fon ja : 1-868-67.
SÍP vet*é8 dohányárus szám*. Megjelenik minden hó 

első es harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes. Rovatvezető : dr Buday Gyula 
A  dohanyarus szám kiadásáért felelős : nemes Kapotsy Sándor.
Ügyészé: Dr. Buday Gyula egyetemi m. tanár, ügyvéd (Budapest V! 

Andrassy-ut 36. 111 6. Telefon: 1-193-93.). hivatalos óráit a Csoport helyiségében 
i minden pénteken d. u. 7— 8 között tartja.
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POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
A  „BAROSS SZÖVETSÉG" KERESKEDŐ-, IPAROS- ÉS ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA

Előfizetési ára évi 24 pengő. 
Dohányárus tagoknak ingyen.

Megjelenik minden hó 
első és harmadik csütörtökén.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IV., Bástya-utca 5, földszint 4.

Telefon: 1-868-67.

A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 
85. számú polgári döntvénye n dohány- 
árus alkalmazottjának jogviszonyáról

„A dohányárus segédszemély
zetének szolgálati viszonyára az 
1910/1920. M. E. sz. rendeletnek, 
vagy az általános magánjognak 
a szabályai irányadók-e ?“

H a t á r o z a t :
A  dohányárus segédsze
mélyzetének szolgálati vi
szonyára —  a korlátolt 
dohánykisárus alkalma
zottainak kivételével —  az 
1910/1920. M. E. sz. ren
delet szabályai irányadók.

I n d o k o l á s :
A  budapesti kir. Törvényszék, 

mint felebbezési bíróság abban 
az elvi kérdésben, hogy a dohány
árus alkalmazottainak szolgálati 
viszonyaira nézve minő jogsza
bályok irányadók, ellentétes elvi 
alapokon nyugvó Ítéleteket ho
zott.

A  m. kir. Kúria elnöke a vitás 
kérdés egyöntetű eldöntésének 
biztosítását a jövőre nézve az 
1922. LIV. t.-c. 70. §-ának 2.
pontja alapján szükségesnek 
találván, azt a m. kir. Kúria 
váltó-, kereskedelmi- és csőd
ügyekben alakított jogegységi 
tanácsa elé utalta.

A  kereskedősegédek és az 
ipari és kereskedelmi vállalatok 
tisztviselőinek szolgálati viszo
nyáról szóló 1920. évi 1910. M. 
E. számú kormányrendelet 1. 
§-a a rendelet hatályát azoknak 
a szolgálati viszonyaira terjeszti 
ki, akik kereskedők (1878. évi 
XXXVII. t.-c. 3— 4. §.), vagy 
iparosok (1884. évi XVII. t.-c.) 
vállalatában, mint tisztviselők, 
vagy kereskedősegédek vannak 
alkalmazva.

A  kereskedő fogalmát a Kt.
3. § c  határozza meg : „Keres
kedőnek a jelen törvény értel
mében az tekintendő, ki saját 
nevében kereskedelmi ügyletek
kel iparszerüleg foglalkozik.

Annak a kérdésnek eldönté
sére tehát, hogy a dohányárus 
alkalmazottainak szolgálati vi
szonyaira az 1910/1920. M. E. 
rendelet, vagy pedig az általános 
magánjog szabályait kell-e al
kalmazni, elsősorban meg kell 
vizsgálni, vájjon a dohányárus 
kereskedőnek tekinthető-e. vagy 
sem ?

A  dohányárus az állami egyed
áru ság tárgyát alkotó dohány- 
gyártmányok eladásával a Do
hányjövedék engedélye alapján 
foglalkozik.

Jogviszonyait a dohánygyárt
mányok eladására vonatkozó

szabályokat magábafoglaló pénz
ügyminiszteri utasítás szabá
lyozza.

A  dohánygyártmányok eladá
sával minden dohányárus ipar- 
szerüen foglalkozik, az általa 
megkötött ügylet akár a Kt.
258. §-ának 1. pontjában meg
határozott továbbeladás céljából 
eszközölt vételnek, akár a Kt.
259. §-ának 3. pontjában meg
határozott bizományi ügyletnek 
minősíttetnek is,

minden esetre kereskedel
mi ügylet.

Ezekkel az ügyletekkel a 
dohányárus nemcsak iparszerü
leg, hanem saját nevében is 
foglalkozik, mert az a körül
mény, hogy az eladási helyisé
gen kívül olyan címtáblát tarto
zik kifüggeszteni, amely a „M. 
kir. Dohánynagv, vagy különle
gességi, vagy kisáruda” meg
jelöléssel az üzletet felismerhe
tővé teszi, csak az üzlet termé
szetének megjelölését jelenti, de 
nem azt, hogy az üzlet nem az 
engedélyes dohányárus, hanem 
a Kincstár tulajdona.

Minthogy ezek szerint keres
kedői minőségének a Kt. 3. 
§-ában felsorolt összes ismérvei 
megvannak, a dohányárus ke
reskedői minőségét csak abban 
az esetben lehetne kétségbe 
vonni, ha azt a fentemlitett ál
talános jogszabállyal szemben 
valamely különös jogszabály 
kizárná.

Ily jogszabály azonban nincs. 
A  Kt. 4. és 566. §-aiban fog

lalt felhatalmazás folytán a m. 
kir. földművelésügyi, ipar- és 
kereskedelemügyi, továbbá az 
igazságügyminiszter által 1875. 
évi december hó 1-én a Kt. 
3., 4. és 5. címeinek az állam 
kereskedői vállalataira való al
kalmazása tárgyában 26.922. 
szám alatt kibocsátott rendelet 
nem zárja ki a dohányárusok 
kereskedői minőségét. Ez a 
rendelet megállapítja azt, hogy 
a kereskedelmi törvénynek a 
kereskedelmi cégekre, könyvekre 
és cégvezetőkre vonatkozó 3.,
4. és 5. címei az állam keres
kedelmi vállalataira miképen 
nyernek alkalmazást.

A  rendelet 1. §. c) pontja 
kiveszi a cégbejegyzés kötele
zettsége alól az államnak azo
kat é vállalatait, amelyek egyed- 
árusági cikkekkel foglalkoznak 
«^yál a hozzátétellel, hogy az 
„állami egyedárusági vállalatok 
egyáltalában a kereskedelmi

cégek jegyzékébe be nem je
gyeztethetvén “.

Ez a szabály azonban csak 
az említett vállalatoknak keres
kedelmi cégbejegyzéséről ren
delkezik ; a kereskedői minőség 
azonban a Kt. 3. §-ába foglalt 
feltételek fennforgása esetén a 
cégbejegyzéstől általában füg
getlen.

Az 1884 : XVII. t.-c.-ben foglalt 
ipartörvénynek az 1922. XII. t.-c. 
által is hatályban tartott 183. §. 
d) pontja kiveszi az ipartörvény 
rendelkezése alól az állami 
egyedáruságot és az azzal ösz- 
szekötött vállalatokat.

Ez a rendelkezés azonban 
szintén nem alkalmas a dohány
árus kereskedői minőségének 
kizárására, mert bár az 1884. 
XVII, t.-c. 1. §-a és az 1922. 
évi XII. t.-c. 2. §-a a kereske
dést is iparnak nyilvánítja, maga 
az idézett 183. §. is mutatja, 
hogy az ipartörvény rendelke
zései alól számos olyan válla
lat ki van véve, amely keres
kedői ügyletekkel foglalkozik, s 
amelynek kereskedői minősége 
kétségbe nem vonható, minő a 
vasút, gőzhajózási vállalatok, a 
tengeri hajózás, viszont az ipar 
körébe tartozó egyes vállalatok 
is ki vannak véve az ipartörvény 
szabályozása alól, mint pl. a 
bányászat, kohászat, továbbá a 
malomüzlet, amennyiben az ah
hoz való jog a kir. kisebb ha
szonvételek közé tartozik. 
Ezek a kivételek csak azt jelen
tik, hogy ezekre a vállalatokra 
nem lehet alkalmazni az ipar
törvénynek az iparrendészeti és 
magánjogi szabályait, nem jelenti 
azonban azt, hogy az ipartör
vény hatálya alól kivett, de 
kereskedéssel foglalkozó válla
latok ügyletei a kereskedelmi 
ügyletek köréből és a valóban 
saját nevükben iparszerüen fog
lalkozó vállalatok a kereskedők 
és a kereskedelmi vállalatok 
köréből ki volnának zárva.

Ezek szerint a dohányárus 
kereskedő és az ő szolgálatá
ban álló segédszemélyzetnek 
tagjai, — amennyiben kereske
delmi tevékenységet fejtenek ki, 
— szolgálati viszonyukra nézve 
az 1910/1920. M. E. számú ren
delet szabályai alá esnek.

Ezzel kapcsolatban még meg 
kellett vizsgálni, vájjon nem 
zárja-e ki az 1910/1920. M. E. 
sz. rendelet alkalmazását az 
9180/1920. I. M. sz. a. a munka
ügyi bíráskodásról kibocsátott 
igazságügyminiszteri rendeletnek
3. §-a.

A  9180/1920. I. M. rendelet a 
kir. járásbíróság, mint munka
ügyi bíróságok hatáskörébeutalja 
mindazokat a pereket, amelyek 
az ipari munkaadó (iparos ás 
kereskedő) és a vele magánjogi 
szerződésben álló munkavállaló

(iparos- és kereskedősegéd, ta- 
nonc, gyári munkás, ipari és 
kereskedelmi vállalat tisztvise
lője stb.) között, úgyszintén az 
ugyanegy üzemben szolgálati 
jogviszonyban álló ipari munka- 
vállaló között a szolgálati szer
ződésből merülnek fel. A  ren
delet 2. §-a felsorolja azokat a 
munkaadókat és munkavállaló
kat, akik a felhívott rendelet al
kalmazásában ipari munkaadók 
és munkavállalók alatt érten
dők. Ez a felsorolás nem kizáró
lagos és végleges, mert a munka
ügyi bíróságok hatáskörét az ott 
nem említett ipari üzemekben 
és vállalatokban működő munka
adók és munkavállalók szolgá
lati jogviszonyából felmerülő pe
rekre is külön rendelet kiterjeszt
heti. Viszont a 3. §. felsorolja 
azokat a munkavállalókat, akik 
a rendelet alkalmazásában nem 
tekinthetők ipari munkavállalók
nak és ezek között elsősorban 
nevezi meg az állami egyed
árusági, valamint az állami 
egyedárusággal összekötött vál
lalatokban, úgyszintén az állami 
törvényhatósági és községi üze
mekben működő közszolgálati 
és egyéb alkalmazottakat.

A  9180/1920. I. M. sz. rende
let csupán eljárási szabályokat 
tartalmaz és csak azt határozza 
meg, hogy minő perek tartoz
nak a szabályozás alá eső 
munkaügyi bíráskodásra. Ez a 
rendelet azonban nem érinti 
azokat az anyagi jogszabályo
kat, amelyek ettől a rendelettől 
és a bírói hatáskörtől függetle
nül foglaltatnak az 1910/1920. 
M. E. számú kormányrendelet
ben. Ezért az 1910/1920. M. E. 
sz. rendelet alkalmazhatósága 
nem függ attól, hogy az abban 
szabályozott anyagi jogviszony
ból eredő perek a munkaügyi 
bíráskodás hatáskörébe tartoz
nak-e vagy sem. Hogy a 9180/ 
1920. I. M. számú rendeletnek 
már annak kibocsátásakor sem 
volt szándékában az anyagi és 
eljárási jog  között ezt az össze
függést megállapítani, azt vilá
gosan mutatja a 3. §-nak most 
már a 25.900/1925. I. M. számú 
rendelettel hatályon kívül helye
zett utolsó bekezdése, amely 
eredetileg azokat a pereket is 
kizárta a munkaügyi bíráskodás 
hatásköréből, amelyekben a 
munkavállaló illetménye az évi
60.000 K-t meghaladta, habár a 
munkavállaló a 2. §-ban felso
rolt vállalatok egyikében is volt 
alkalmazva.

Az anyagi jogszabályoknak a 
munkaügyi eljárástól való füg
getlensége méginkább kitűnik 
abból, hogy a kereskedelmi tár
saságok körébe tartozó egyes 
munkaadók és alkalmazottak 
között a szolgálati viszonyból 
felmerült perek külön törvényes
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G Y Á R T M Á N Y O K
legkönnyebb és aleg- 
keresete t b iz tos ít ja

rendelkezések alapján egyálta
lán nem tartoznak a kir. Járás
bíróság, mint munkaügyi bíró
ságok hatáskörébe és illetékes
sége alá, mint a Magyar Nem
zeti Bank, az Országos Föld
hitel-Intézet és alkalmazottai kö
zött a szolgálati viszonyból fel
merült perek, holott ezekre az 
1910/1920. M. E. számú rende
let anyagi jogszabályai az irány
adók.

Ennek a jogi álláspontnak a 
helyessége kitűnik annak meg- 
világositásából is, hogy ellen
kező értelmezés mellett az 1910/ 
1920. M. E. sz. rendeletnek a 
munkavállalókra kedvező ren
delkezéseiből ki lennének zárva 
mindazok a munkavállalók, akik 
olyan üzletekben vannak alkal
mazva, melyek nemcsak dohány- 
gyártmányoknak, hanem ezek
nek kizárólag akár egyéb áruk 
mellett az állami egyedáruság 
egyéb tárgyainak, mint sónak, 
lőpornak, osztálysorsjegynek en
gedély utján való elárusitásával 
foglalkoznak, ami egyáltalán azt 
is jelentené, hogy ezek a vál
lalatok —  pl. liszt és füszerke- 
reskedő, bank, stb. nem is vol
nának kereskedőknek, vagy ke

reskedelmi társaságoknak tekint
hetők, csupán azért, mert üzleti 
körüket az állami egyedáruság 
áruinak eladására is kiterjesz
tik ; —  ami pedig a rendeletnek 
szándéka nem lehetett és ezek
nek a vállalatoknak gazdasági 
jellegével is teljesen ellentétben 
állana.

Ezek a megállapítások azon
ban nem vonatkoznak a korlá
tolt dohánykisárusok alkalma
zottaira. A  korlátolt dohánykis
árusok ugyanis olyan üzletet 
folytatnak, amelyben dohány- 
gyártmányokkal csakis az üz
letben ülő vendégeket látják el. 
Ez a tevékenység azonban a 
vendégek kiszolgálására irányuló 
ipari tevékenységre tartozik és 
ezért a szolgálati viszony szem
pontjából az ipartörvény rendel
kezései alá esik.

Kelt Budapest a m. kir. Kúria 
váltó-, kereskedelmi- és csőd
ügyekben alkotott jogegységi ta
nácsának 1937. évi április hó 
19-én tartott ülésében.

Hitelesíttetett a m. kir. Kúria 
váltó-, kereskedelmi- és csőd
ügyekben alkotott jogegységi ta
nácsának 1937. évi április hó 
28-ik napján tartott ülésén.

Tudósítás a választmányi ülésről
Folyó évi április hó 26-án este 

tartotta Csoportunk választmá
nyi ülését Szentessy Sándor al- 
elnök elnöklete alatt.

Az elnöki megnyitó után Szen- 
tessy Sándor ismertette a Dohány
jövedékhez benyújtandó bead
vány-tervezetét. mely a februári 
közgyűlésünk által elfogadott in
dítványok letárgyalására vonat
kozó ankét összehívását kéri a 
Pénzügyminisztertől. A  választ
mány alelnökünk ezen beadvány- 
tervezetét eredeti szövegezésben 
elfogadta. Ezután Storcz Béla 
Mátyás ügyvezető igazgató ter
jesztette be jelentését és olvasta 
fel azon 285 kartárs névsorát, 
akik a legutóbbi választmányi 
ülés óta Dohányárus Csopor
tunkba való felvételüket kérik. 
A  választmány a felolvasottakat 
egyhangú határozattal felvette a 
tagok közé, majd utána a tag- 
szervezés terén kifejtett rendkí
vüli odaadó és eredményes mun
kájukért Papp Lajos pécsi, va
lamint Hetesi és dr. Jónás ta
polcai nagyárusok ne k külön jegy
zőkönyvi köszönetét szavazott.

Az immár 3000 példányban 
megjelenő szaklapunk szétkül
désével kapcsolatban szükséges 
cimirásokra vonatkozólag a vá
lasztmány a felhatalmazást meg
sütő, hogy az ülésen Kapotsy 
Sándor által részletesen ismer

tetett beérkezett ajánlat értelmé
ben a gazdasági bizottság egy 
szaküzlet által sokszorosítható 
címkéket készíttessen. A  választ
mány felhatalmazta továbbá a 
gazdasági bizottságot, hogy az 
iroda részére, tekintettel a napról- 
napra jobban szaporodó irodai 
munkákra, a beérkezett ajánla
tok közül a legalkalmasabbat és 
a legolcsóbbat véve figyelembe, 
a saját belátása szerint a leg
megfelelőbb írógépet vásárolja 
meg.

A beérkezett temetkezési se
gély biztosításokra vonatkozólag 
— melyeket Jahn Géza ismer
tetett — a választmány úgy dön
tött, hogy azoknak elbírálását és 
a végleges döntést a gazdasági 
bizottság hatáskörébe utalta.

Az idei trafikos napra vonat
kozólag elhatároztatott, hogy az a 
junius hó 5-én impozáns kere
tek között megtartandó országos 
Baross-nagygyülés napján lesz 
megtartva. Ezen trafikos nap meg
szervezésével kapcsolatos teen
dőkre a választmány egy bizott
ságot küldött ki.

A  Pénzügyigazgatóságtól szét
osztás végett kapott államsors
jegyekre vonatkozólag a választ
mány elhatározta, hogy azoknak 
az egyes igénylő tag társak kö
zötti szétosztását a vezetőség a

multévi gyakorlatnak megfele
lően eszközölje.

Storcz Béla Mátyás ismer
tette dr. Antony Béla ügyvéd 
Esztergom város ny. polgármes
terének hozzánk intézett leve
lét, melyben Esztergom és Ko
márom vármegyék területére vál
lalja tagjaink részére, mint jog
tanácsos az ingyenes jogi tanács
adást, valamint tagjaink részére 
a peresügyek vitelét oly feltéte
lekkel, hogy esetleges pervesz
teség esetén tagjainktól a per 
költséget nem, hanem csakis 
készkiadásainak megtérítését igé
nyeli. A  választmány dr. Antony 
Béla ezen ajánlatát köszönettel 
tudomásul vette és ennek levél- 
beni közlését határozta.

A helyiség kérdésére vonat
kozólag a választmány oly ér
telmű határozatot hozott, hogy 
tekintettel arra, miszerint a Ba
ross Szövetség egy uj székház 
megvásárlására vonatkozólag tár
gyalásokat folytat és ezen szék
házban Csoportunknak is megfe
lelő helyiségeket helyezett kilá
tásba, ezen kérdést egyelőre a 
napirendről leveszi.

Lapunk további nyomdai elő
állításával a beérkezett ajánla
tok letárgyalása után az újpesti 
W eber-nyomda —  mint a leg
olcsóbb ajánlattevő — lett meg
bízva.

Ezután egy sürgős és fontos 
ügy tárgyalására, úgy a kis, 
mint a nagyárusi segélyintéz
mény ügyviteli szabályzatának 
lefektetésére került a sor, me
lyek Storcz Béla Mátyás nagy
árusi és Jahn Géza kisárusi ter
veinek párhuzamos összeállítása 
alapján pontról-pontja megvi
tatva teljesen egybehangzóan 
lettek megállapítva. A  kisárusi 
segélyintézmény ügyeinek inté
zésére a megállapított szabály
zat értelmében Lengyel Jpzsefné 
Budapest, özv. Rössel Ödönné 
Budapest, Dienstl Endre Buda
pest. Perjessy Ernő Kecskemét, 
Plesch Ferenc Kispest tagtár- 
sakból álló 5 tagú intézőbizott
ságot választott. Felkérték to
vábbá Kapotsy Sándort a kis
árusi szakosztály elnökét, hogy 
az intézőbizottság 3 póttagja 
közé Báthory István sashalmi 
tagtárson kívül még két tagot 
hozzon javaslatba a legköze
lebbi választmányi ülésen. A  
nagyárusi segélyintéző bizottság 
tagjaira vonatkozólag Storcz 
Béla Mátyás a legközelebbi vá
lasztmányi ülésen fog javaslatot 
tenni.

Más tárgy nem lévén, elnök 
az ülést este 11 órakor bere
kesztette.

Uj árjegyzék készül 
a dohánygyártmányokról

A dohányárusitási engedélyek 
kibocsátásával egyidejűleg a 
pénzügyőrség a dohányárus ré
szére árjegyzéket szokott kéz
besíteni a forgalomban lévő 
dohánygyártmányok fogyasztói 
árairól. Ez az árjegyzék nemcsak 
mindennapi segédeszköze a do 
hányárusnak üzleti tevékenysége 
kifejtésénél, hanem a dohány
árus bolthelyiségébe közzétéve 
alkalmas propaganda eszköze 
lehet annak, hogy a nagyközön
ség egyes általa talán nem is
mert, vagy nem eléggé méltá
nyolt dohánygyártmány létezé
séről tudomást szerezhessen, azt 
megizlelje, megkedvelje és igy 
különösen a finomabb kész- 
gyártmányokra a figyelem ráte- 
reltessék, amint az a Dohány
jövedéknek a jutalmazási ver
seny kiírásával is célja volt.

Tagtársaink részéről több pa
naszos levelet kaptunk abban
a^LÍ"Lny >̂an’ ^ogy régi árjegy
zékük a folytonos használat kö
vetkeztében megkopott, elsárgult, 
elszakadt, hasznavehetetlenné

vált s hogy a nagyárudáknál 
nem tudnak megfelelő pótláshoz 
jutni s ha esetleg kapnak is 
árjegyzéket, az 1932-ik évi ki
adású s azon több azóta for- 
galomba-bocsátott dohánygyárt
mány nem szerepel, s viszont 
számos olyan dohánygyártmány 
szerepel, amely a forgalomból a 
Dohányjövedék által időközben 
kivonatott.

Ezen panaszok folytán eljár
tunk illetékes helyen, ahol azt 
felvilágosítást nyertük, hogy a

minisztérium foglalkozik
uj árjegyzék kibocsátásá

nak gondolatával,

amelynek kiadásánál a dohány- 
gyártmányok revízió alá kerül
jek s azok a fajták, amelyek 
kelendőségnek nem örvendenek, 
az uj árjegyzékből kimaradnak.

Örömmel üdvözöljük az ille
tékes köröknek ezt a szándékát 
s annak mielőbbi megvalósítá
sát kérjük. Ez a gondolat két 
szempontból is örvendetes, mert
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A JANIN A Cigarettapapír R. T. gyártmányai a legnagyobb hasznot biztosítják!
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E g y é b  g y á r t m á n y a i n k :  N e m  g g j m i r Ó z o t t  .  .  S O  t á p  á r a  £ 3  f i l l é r !
S E N A T O R  c ig a re tta p a p ír  60 és 120 lap tartalommal 
S E N A T O R  E X T R A  vattabetétes c ig a re t ta h ü v e ly
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egyrészt a dohányórusoknak uj 
árjegyzékkel való ellátását va
lósítja meg. másrészt több olyan 
dohány, —  illetve kész gyárt
mány fajtának a forgalomból

Bizony egy kicsit furcsán hang
zik az én titulusom, de akár
hogy is rágódom rajta, nem tu
dok más jelzőt elképzelni, már- 
csak azért sem, mert esetleg 
megsérteném úgy az egyik, mint 
a másik címet. Már pedig nekem 
nem ez a célom. En csak rá 
szeretnék mutatni arra, hogyan 
keletkezik az ugyanazon foglal
kozásúak körében ez a kétféle 
megszólítás ?

Mint az alábbiakból kitűnik, 
a következőképen :

Adva van egy trafik, hol az 
engedélyes legyen bármily súlyos 
rokkant, kéz vagy láb nélkül, 
vagy tüdejének utolsó csepp kis 
maradványával,vagy'a Kárpátok
ban maradt szemeivel 16—17 órán 
keresztül ott áll a vártán és igyek
szik a legnagyobb szorgalommal 
úgy a közönség, mint a kenyér
adó gazdájának megelégedésére 
szolgálni, mert csak igy tudja 
a mai nagy versenyben úgy 
ahogy megkeresni a minden
napiját. Sajnos, ezek között az 
úgynevezett „valóságos trafiko- 
sok“ között több az olyan, aki 
még a mindennapi kenyeret sem 
képes megkeresni, hiába min
den igyekezete és becsületes 
szorgalma. Ezt elfogulatlanul és 
tárgyilagosan meg lehet állapí
tani. A  város perifériáján épp a 
legszegényebb népréteg közt van 
az üzlete, de inkább bódéja, 
ahol mellékei kkfogyasztás alig 
van, Dohány nemüekből pedig 
a legolcsóbb fogy.

Ezzel szemben ide állítom a 
„címzetes trafikost,“ aki csak 
hírből ismeri az ő foglalkozását, 
mert csak akkor jelenik meg az 
üzletében, mikor a pénzért megy, 
akkor is csak oly rövid ideig 
van ott, hogy az alkalmazottja 
— de sok esetben nevezhetnők 
bérlőnek is —  épp hogy csak át 
tudja adni a jó öreg gubát, amiért

való kivonására fog alkalmat ad
ni, amelyeknek kelendősége nem 
volt s igy gyártásuk és forga
lomban tartásuk nem indokolt.

ő tudj Isten milyen címen bizo
nyára meg is szenved vagy rá
szolgál. Igaz. hogy ezek a „cím
zetes trafikosok“ mind rendel
keznek alibivel, legtöbb részük 
súlyos beteg, képtelen az üzle
tében személyesen munkálkodni. 
De ha a Dohányjövedék egy
szer igazán belenézne ebbe a 
dzsungelbe, rájönne, hogyan él
nek vissza az ő jóságával. Ta
pasztaltam már olyan esetet is, 
hogy amikor összehasonlítottam 
magam egy ilyen ál-trafikossal. 
szinte vérzett a szivem, úgy 
sajnáltam szegényt. Csak úgy

görnyedt az egészség súlyos 
terhe alatt. Egy másiknak — 
hogy a saját szavaival éljek —  
olyan súlyos a betegsége, hogy 
szinte kétségbeesik az ember: 
egyszerűen nem bírja a trafik
szagot. De kérdem, miért lettek 
ezek trafikosok ? Miért veszik 
el ezek mások elől a kenyeret ? 
Hiszen úgy tudom, hogy ezré
vel vannak a kérelmezők, akik 
szívesen állanának a Jövedék 
szolgálatára és nevelnének a 
hazának igazi jó magyar kato
nákat és áldanák a sorsot, hogy 
egyszer ők is révbe jutnak. Á  
Jövedék is jól járna, mert akit 
jutalmazott, személyesen kép
viselné az ő érdekeit biztosan 
nagyobb buzgalommal, igy tehát 
több sikerrel is. Mert ahhoz két
ség sem fér, hogy az az egyén, 
ki saját maga ügyel a házára, 
jobb őr, mint az aki azt mással 
őrizteti. Pozsonyi.

Különös jelentőséget ad a jú
nius 5-iki országos trafikosnap- 
nak az, hogy a Baross Szövet
ség ugyanezen a napon, este, 
demonstratív nagygyűlést rendez, 
amelynek célja az, hogy a nem
zeti társadalom érzésben össze
forrt és a keresztény erkölcs sza
bályait irányadóul tekintő tagjai 
felismerjék a maguk igazi érté
két és megteremtsék a múlha
tatlanul szükséges nemzeti gaz
dasági összefogást olyan érte
lemben, mint azt a jövőnk meg
kívánja.

Az országos nagygyűlésre és 
trafikosnapra Budapestre utazó 
vidéki tagtársaink részére a me
netrendszerű rendes vonatokon 
33%-os menetdij kedvezményt 
biztosítottunk. Az utazási ked
vezményre jogosító igazolványt 
kívánatra díjmentesen küldjük 
meg.

A  trafikosnap programmjából 
annyit már is elárulunk, hogy a 
részvételét idejében bejelentő 
tagtársainkat (hadirokkantak kí
sérőjét is) diszebéden látjuk ven
dégül, s a részvételi dijat a leg
minimálisabb összegben állapít
juk meg, melyben a programm 
szerinti közlekedés dija is bent 
foglaltatik.

A  részvétel bejelentési határ
idejéé május 20. Felkérjük tehát 
tagtársainkat, hogy az országos 
trafikosnapon és nagygyűlésen 
való részvételüket levelezőlapon 
mielőbb szíveskedjenek bejelen
teni az alábbi adatok közlésével:

1. Résztvevő neve :
2. Lakhelye :
3. Pontos címe :
4. Kér-e kedvezményes uta

zásra jogosító igazolványt:
5. Esetleges kísérőjének neve:

FELHVIÁS! Kérjük mind
azokat, akik jelentkezési ive
ket kaptak a Baross-nagygyü- 
lésre, hogy szíveskedjenek az 
aláirt iveket haladéktalanul 
visszaküldeni!

Tartsunk VACO
■--=^ SZIPKÁT =

Junlus 5.
Baross^nagygyütés és 
országos trafikos-nap

Egy évvel ezelőtt a közöny, 
a nemtörődömség, a csüggedés 
és lemondás lélekvesztő sötét
ségébe kiáltottuk be hivó sza
vunkat : találkozóra hívtuk tag
társainkat, hegy egymás kezét 
megszorítva kezdjünk uj harcot 
egymásért, az összességért — és 
benne önmagunkért.

Évtizedes közöny felett tettük 
úrrá az egymásratalálás és össze
fogás erejének tudatát. Hivó sza
vunkra az ország minden részé
ből utrakeltek tagtársaink, és a 
magyar dohányárusok történe
tében eddig még példa nélkül 
álló nagy számban gyűltek össze

az első országos trafikosnapra. 
Ekkor ébredtek először kartár- 
saink annak tudatára, hogy mi
lyen óriási erőt jelent összefogá
sunk. Az első országos trafikos
nap e felismeréshez méltó ün
neppé magasztosult és ez a si
ker kötelességünkké tette azt az 
elhatározást, hogy ezentúl min
den évben rendezzünk országos 
találkozót.

A  második országos trafikos- 
napot junius hó 5-én, szombaton 
rendezzük meg olyan keretek 
között, amelyek ezt a találkozót 
még az elmúlt évinél is felejt
hetetlenebbé teszik.

Dohányárusok legolcsóbb beszerzési forrása
T A U S Z K Y  A R T Ú R

T e l e f o n :
1-446.84.
BUDAPEST , VII. kér., Akóefa-utca 1313.

Valóságos és cimzetes trafikos
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Rövidesen közzéteszik 
a jutalmazási verseny 

eredményét
A  m. kir. Pénzügyminiszter a 

19-ik Dohányárus számunk
ban közölt 111.512/1936. XIII. a. 
számú rendeletével a nagyobb 
forgalmat elérő dohányárusok 
jutalmazását rendelte el. A  ju
talmazás azokra a dohányáru
sokra szól, akik az 1936. augusz
tus hó 16-ika és az 1937. február 
hó 15 ike közötti időszakban 
legalább 5%-kal magasabb össz
forgalmat érnek el

a finomabb gyártmányok
ból,

mint amilyen forgalmuk az előző 
év hasonló szakában volt. A  
dohányárusok a rendelet intéz
kedéséinek figyelembevételével 
bejelentették a jutalmazásra vo
natkozó igényeiket s a pagyáru- 
dák, illetve az elosztók a ren
delet szerint összeállított és az 
5 °/o-on felüli többlet-forgalomra 
vonatkozó adatokat beterjesztet
ték az illetékes pénzügyőri biz

tosi kerület utján a pénz
ügyigazgatóságokhoz. Ezek az 
adatok az illetékes pénzügyigaz
gatóságok számvevőségi felül
vizsgálata után a Dohányjöve
dékhez kerültek, ahol

a jutalmazások ügye rö
videsen döntés alá kerül.
A dohányjövedék számvevő

ségénél gőzerővel folyik a munka, 
az igényjogosultság megállapí
tása és a jutalmak kiosztása 
tekintetében. A  nagy munka be
fejezéshez közeledik s

az eredménj'ek közzététele 
rövidesen várható.

A dohányárusok érthető türel
metlenséggel várják ezeket az- 
eredményeket, amelyek a ju
talmazási verseny során kifejtett 
igyekezetünknek nemcsak anya
gi hanem erkölcsi elismerését is 
fogják jelenteni.

Átvesszük
eladatlan sorsi egyél

A Baross Szövetség Dohány
árus Csoportja április hó végén 
a rendelkezésre állott államsors
jegyeket szétosztotta a sorsjegyet 
igénylő kartársak között, de az 
igénylők nagy száma és a kapott 
sorsjegymennyiség csekély volta 
miatt sok kartársunknak nem tud
tunk juttatni. Megismételjük ezért 
a szaklapunk legutóbbi számá
ban közölt felhívást, hogy

azoktól a tagtársainktól, 
akik az államsorsjegyeket 
nem tudják eladni, átvesz- 
szük és továbbítjuk azok
nak, akik a Csoporttól kér
tek sorsjegyet eladásra.

Felhívjuk tehát tagtársa
inkat, hogy akik a kapott 
sorsjegyeket nem tudják 
eladni, küldjék be Csopor

tunkhoz legkésőbb

május hó lS-ig
a kapott csekkbefizetési 

lappal együtt.
Ha tagtársaink eleget tesznek 
felhívásunknak, nem lesz kény
telen egyetlen tagtársunk sem a 
felesleges, általa el nem adható 
sorsjegyeket megtartani és kifi
zetni. Viszont akik több sorsje
gyet is el tudnak adni, élvezhe
tik az eladásért járó jutalékot.

Séta a  Nemzetközt Uásáicn
Április hó 30-án impozáns ke

retek között nyitotta meg ka- 
púit az idei Nemzetközi Vásár, 
amelyen mint az elmúlt eszten
dőkben úgy az idén is megmu
tatta a magyar nemzet minden 
dolgozó rétege kitartó munkával 
és ernyedetlen szorgalommal, 
hogy a Trianon által oly kegyet
lenül szűk határok közé szorí
tott és hosszú éveken keresz
tül csakis önerejére számítható 
kis nemzetünkben mennyi erő 
és élniakarás rejlik. Esztendőről- 
esztendőre dokumentálja ez a 
vásár, hogy mennyit haladott, 
mennyit fejlődött a magyar ipar 
és kereskedelem. Tarka virágos 
bokrétaként tárulnak elénk e 
vásár keretében : magyar föl
dünk népének ősi szépségekben 
gazdag virágzó művészete, gép
iparunknak immár a világ által 
keresett és magyar mérnökök 
genialitásából született gépóriá
sai, kisiparosainknak a legszi

gorúbb kritikát kibíró remek al
kotásai, valamint szövőiparunk 
szinpompás termékei. A  vásár 
keretében impozáns pavillonban 
mutatja be a m. kir. Dohány- 
jövedék a most forgalomba ho
zott „Kis RegaliaMédia'1 szivarok 
gyártását, melyet ha figyelemmel 
kisérünk, bizony látjuk, hogy szor
galmas munkás kezek nem is 
olyan kis időt igénybevevő mun
kájába kerül mig egy dohány
levél elnyeri a kívánt szivar for
mát.

Aki csak egyszer is végig
járja ezt a vásárt kell, hogy azt 
a meggyőződést szerezze, mi
szerint a magyar tehetségnek, 
őserőnek és törhetetlen munka
készségnek ily nagymértékben 
való megnyilvánulása biztosíték 
lehet számunkra, hogy nemze
tünk, miként a „phönix madár**, 
a megpróbáltatások tüzéből dia
dalmasan uj erőre támad.

KÉRDÉS É
Pénzes Is tvá n . A  vasárnapi mun

kaszünet érdekében Csoportunk min
dent megtett, azonban azt nem lehet 
remélni, hogy a munkaszünet ki fog  
terjedni az állomásokon lévő dohány
árudákra is, mert ezeket mindig 
minden fajta korlátozás alól kivet
ték eddig s ki fogják venni a jövőben  
is. (2722).

M észáros A n d rá s . Kérvényüket 
illetékes helyre továbbítottuk. Az el
intézésről lapunkban fogjuk értesí
teni. (2773).

özv . G y a lók a y  Józse/né. A  záróra  
és vasárnapi munkaszünet rendezé
sét állandóan napirenden tartjuk és 
sürgetjük illetékes helyen. Reméljük, 
hogy ez a kérdés a közóhajnak meg
felelően mielőbb rendezést nyer. (2711)

özv . S u d ik  K á ro ly n é . A  forgalmi
adó kezelésére vonatkozóan a közel
jövőben uj rendelet fog megjelenni, 
amely intézkedik majd a dohány- 
árusoknál raktáron lévő forgalm i
adóbélyegek becseréléséről is. (2703).

Kasza Ferenc. Érdeklődésére kö
zöljük, hogy a Baross Szövetség Do
hányárus Csoportjának tagja lehet, 
ha a lapunkhoz mellékelt „Belépési 
nyilatkozat“-ot kitöltve és aláírva  
visszaküldi. A  tagsági igazolványt

S FELELET
akkor küldjük ki, ha a  választmány
a jelentkezőt már a tagok közé fel
vette. A  belépéskor szíveskedjék a  
fél évi tagdíjra 3 pengőt befizetni a  
küldött csekkbefizetési lapon. A  ta
goknak díjmentesen küldjük havonta  
kétszer megjelenő szaklapunkat. 
(2872).

N a g y  B a rn a b á s  és F ló ra . E ljá rá 
suk eredményeként örömmel közöl
hetjük, hogy az engedélyt átirták 
Nagy Flóra nevére, nagykorúságáig.
(2S1U).

T ó th  P á l József. Kérésének ked
vező elintézése érdekében eljártunk  
és örömmel értesítjük, hogy közben
járásunk sikeres volt. (2744).

Reisz H e n r ik . Szíveskedjék a  kér
vényező nevét közölni, mert a kér
vényeket névszerint iktatják, s csak 
igy találhatjuk meg. (2842).

F a rk a s  S á n d o r. A  pénzügyigaz- 
gatósághoz szívesen írunk panasza  
ügyében, de ehhez tudnunk kell a  
kérvényező nevét. Szíveskedjék ve
lünk közölni. (2823).

Nyom atott: W eb e r  Gusztáv G rafika
könyvnyom dájában, Újpest, Jókai- 
utca 18. szám. —  T e le fon : 2-955-16.

H IV A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E K

A  BAROSS SZÖVETSÉG DOH ÁNYÁRUS CSOPORTJA
H iv a ta lo s  h e ly is ége : Budapest, IV. Bástya-utca 5. földszint 4.
H iv a ta lo s  ó ra  : Minden hétköznapon (szombat kivételével) d. e. fél 

9— 12-ig és délután fél 3— 6-ig. Szombaton 9— 1-ig.
Te le fon ja  : 1-868-67.
S za k la p ja  : a Baross Szövetség dohányárus száma. Megjelenik min- 

den ho első és harmadik csütörtökén. T a g ok n a k  d íjm en tes . Rovatvezető: 
dr. Buday Gyula.

A  dohányárus szám kiadásáért felelős : nemes Kapotsy Sándor.
. , . ^ rés ze i Dr. Buday Gyula egyetemi m. tanár, ügyvéd (Budapest, VT.
Andrassy-ut 36. III. 6. Telefon : 1-193-93.), hivatalos óráit a  Csoport helyisé
geben minden penteken d. u. 7—8 között tartja.

Nagy ár us Kartár s í
Nyom ta tványaida t 
Csoportunknál 
szerezd he,

a h o l ú g y  a  n a g y - ,  m in t a  k isá ru so k  r é s z é r e  szükséges  
m in den n em ű  iv e k , k ö n y v e k  tsb . k a p h a tók .
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