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ETIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
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Előfizetés -évi ° >ei*á<5.
T a g o k n á l 12 pengő.

M egjelen ik  minden csütörtökön.
Szerkesztőség és kiadóhivatal

IV., Bástya-utca 5. sz . I. em elet
Telefon : 88— 5— 88.

Szembeszállunk 
a Baross-láncos 

Wolff Károly meg
sértőivel

a „Horgony" Önsegélyző 
Egyesület közgyűlése

A ..Horgony" Önsegélyző Egye
sület 1936. évi január 28-án, 
kedden este pontosan 8 (nyolc) 
órai kezdettel a Baross Szövet
ség székhazában Budapest, IV..
Bástya ucca 5.

rendes évi közgyűlést

hivó szó ra  
óriási m egm o zd ulás 

a B aross 
kö zgyű lésre

tart- melynek napirendjén sze
repel a zárszámadások bemu- 
tatása, a költségelőirányzat be
nyújtása és ezek feletti határo
zathozatal. valamint esetleges 
indítványok.

A  ,,Horgony1 
Önsegélyző Egyesület 

elnöksége.
Figyelm eztetés! Csak olyan indítvá

nyok tárgyasatok, melyek alapszabály
szerűen lettek benyújtva.

W olff Károly
levele a Baross Szövet

ség elnökéhez
A z évforduló kapcsán W o lff  Károly 

a Baross Szövetség országos elnökéhez 
a következő szövegű levelet in tézte:

Kedves Barátom! A Baross 
Szövetség részéről az évforduló 
alkalmából hozzám intézett 
soraidért fogadd meleg köszö- 
netemet. Ószintén kívánom, 
hogy a vezetésed alatt álló Szö
vetség a jövőben is minél mél
tóbb eredményekkel járulhasson 
hozzá céljaink megvalósulásá
hoz. Meleg üdvözlettel híved: 
Wolff Károly s. k.

Vigyázat: szélhám osok  
házalnak  
kölcsönökkel

A  Budapesti Kereskedelmi és 
iparkamara ezúton szólilja fel 
c\z érdekelt kisiparosokat és kis
kereskedőket. hogy mindazokat 
^z egyéneket, akik őket felkere
sik és a kamarai kisipari és kis
kereskedői hitelakciótól való 
kölcsön szerzés ürügye alatt ju
talékot vagy bármilyen címen 
anyagi szolgáltatást kérnek, ad
ják át a legközelebbi rendőrnek, 
mert mindazok, akik a kamarai 
hitelakcióban való részeltetés 
ügyében közbenjáróként szere
pelnek, — szélhámosok.

Szerdán este tar otta meg a Baross 
Szövetség közgyűlését előkészítő bizott
ság ülését, melyen Ilovszky  János el
nökölt. A  rendezőbizolfság. páratlan 
érdeklődést tanúsítva, csaknem teljes 
számban megjelent. Ilyen lelkesedéstől 
izzó és m indvégig érdekfeszitő ülésre 
az egy esztendővel ezelőtti időben volt 
példa.

A z országos einök helyes érzékkel 
állapította meg beszédében, hogy a 
Baross Szövetség minden eddigi köz
gyűlési megmozdulása p r e g n á n s a n  
dobta oda a magyar közvélem ény eié, 
hogy a keresztény m agyar gazdasági 
társadalom  él, ez a társadalom  van 
és száz meg száz sebből vérezve kéri 
és vá rja  a m aga baja inak orvoslázát. 
Ezek a megmozdulások minden egyes 
alkalom mal appelláta voltak a magyar 
lelkiismeretre és megállapítható, hogy 
erőfeszítéseink m indig elérték a maguk 
célját : odahatoltak, ahová va ló jában  
cím ezve voltak, a nem zeti társadalom  
eleven testébe.

M eg kell azonban állapítani azt is, 
hogy amikor a Baross Szövetség igy

A z  elnök indítványát e rendezőség, 
melynek kebelében az elnökség teljes 
létszámban képviselve volt. egyhangú
lag fogadta el. Eszerint a múlt évi e l
járáshoz hasonlóan a közgyük s első 
napja 1936 február 12-.'n. szerdán este 
lesz a szövetségi székházban. Ezen az 
első közgyűlési napon az évi lendes 
közgyűlés adminisztratív teendőit inté
zik el és itt történik meg az indítvá
nyok beterjesztése.

A  beterjesztett indítványok kellő át- 
beszélésére k é t kongresszusi nap lesz

A  közgyűlés rendjének m egbeszélése 
során az elnök a múlt tapasztalatai 
alapján próbajelentkezést rendelt el 
m egfelelő iveknek kötelező erejű a lá
írása utján. A z  eredmény mindenkit 
m eglepett: tiz perc alatt egyedül a fő
városi körzetbő l kereken kétszázan 
jelentkeztek a vigadói közgyűlésre és 
az utána következő estebédre.

A z  elnökség számolt azzal, hogy az 
idén az érdeklődés az eddigieknél is 
m ég nagyobb lesz, de ez az eredmény 
m agát a  vezetőséget is meglepte, úgy

mindig megerősödve adta le folyton 
hangosabban a maga névjegyét és e l
érte azt. hogy létezése immár köztu
dott. ugyanakkor mindig megtalálta az 
ország vezető és intéző köreihez is a 
m egfelelő hanggal az összeköttetést és 
ha van ebben az országban testület, 
mely megállapíthatja, hogy határoza
tainak jelentősége és súlya tulment a 
nagygyűlések és a kongresszusok él
jenzésein és kormányzati elintézés tár
gyává tétetett, akkor e tekintetben a 
Baross Szövetség joggal mutathat reá 
arra. hogy saját ügyei ebben a fogad
tatásban részesültek. Természetes, hog> 
sokkal kevesebb valósult meg. mint 
amennyit kértünk, azonban ez  csak 
ok arra, hogy j o g o s  kérelmeinknek 
folyton újabb és még erőteljesebb alá
támasztást adjunk. A  Baross Szövetség 
magasztos célkitűzései feszítik társa
dalmunk sorait és küzdelmünknek si
keresen kell egyszer végződnie.

A  nagyszámú hallgatóság szikrázó 
tekintete még többet mondott az éljen
zésnél. mint amely az elnök beszédét 
fogadta.

és ped ig február 14-én az ipari kérdé
sek. február 15-én a kereskedelmi kér
dések kerülnek megvitatásra. A  tárgya
lásokat a szükséges albizottságokban 
is vezető kongresszusi bizottságok a 
szerdai ülésen megalakultak. A z  ipari 
kérdéseket Purebl G yőző dr. alel nők 
ügyvezető igazgató, a kereskedelmi 
kérdéseket Köpesdy  Elemér alelnök 
fogják irányítani L in ge l János, Tábory  
Gábor, illetve Kiss  Endre és Zeid ler 
Imre részvétele mellett.

hogy Ilovszky  János mélyen meghatva 
mondott köszönetét ezért az impozáns 
megmozdul ásért.

A z  országos elnök kiemelte, hogy 
teljesen tudatában van annak, hogy 
ez  a bám ulatos felsorakozás m agára  
a  vezetőségre fokozott kötelességet ró  
és bejelentette, hogy a vezetőség min
den ogyes kérdést a lelkiismeretes 
előkészítés után azzal a férfiassággal 
fogja a kormányzat előtt képviselni, 
ahogy azt a nemzeti társadalom sora
inktól egyenesen megköveteli.

A  közgyűlési teendők további meg
beszélése során az elnök annak hang
súlyozásával, hogy ebben az egyesü
letben különösen az elnöki székből 
mindenféle politikai célzatot mindig 
kerülnek, egyedül azért, mert a szóban- 

levő közéleti férfiú a Baross-lánc nemes 
viselője, ismertette azt a méltatlan, mo

dorában és hangjában eddig egyedül
álló támadást, melyet egy ez idő sze" 
rint külföldön tartózkodó magyar poli
tikus W olff Károly ellen intézett az ő 
ismert karácsonyi plakátjának kibocsá
tása miatt.

Ez a politikus W o lff  Károlyt azért, 
mert a maga meggyőződésének az al
kotmányos küzdelem keretében keresz
tényi egyszerűséggel és hűséggel csak 
azért, hogy küzdő embertársain segi. 
feni igyekezzék, kifejezést adott, vak on
dóknak  nevezte egy szélsőséges irány
zatú lapban. (Leírhata tlan  izga lom  vett 
erő t a jelen levőkön , perceken keresztül 
kavargóit az egész székház.)

Ezt a támadást mi erélyesen vissza
utasítjuk. nem azért mert egy feddhe
tetlen jellemű, tiszta fegyverzetű nemes 
magyar em bernek mintha erre szüksége 
lenne, hanem azért, m ert ez a  tárna_ 
dás a m i legelső sorainkban á lló  ki
tűnőséget ért, akinek férfiú i keblén ott 
díszeleg va lam ennyiünk hazafiul és 
testvéri m egbecsülése : a Baross-lánc . 
(Fergeteges taps volt a  válasz erre.) 
A z  ügyhöz nekünk csak ennyiből van 
közünk, mert magunkat senki mellett 
védőnek feltüntetni nem kívánjuk. A z  
illetékes oldal felé pedig üzenjük, hogy 

vezetőjük egy  hosszú pályafutás alatt 
magára nézve ebben a vendégszerető 
országban sohasem hallhatta a vakond  
k ife jezést; ajánljuk hát, hogy nagyon 
alaposan ügyeljen mindenki arra, am ij 

mond. m ert kereskedelm i és ipari kér
dések megoldása csak békés, egymást 
m egbecsülő légkörben lehetséges. Erre 
pedig annál inkább van szükség, mer( 

ezekben a kérdésekben nélkülünk a t. 
urak a túloldalon nem  fognak tudni 
eredményt kimunkálni. M i nem dobunk 
oda keztyüt. mert remélünk és bízunk 
a józan  belátásban, de ha ez nem  

vezet eredm ényre —  dm  lássuk t  (A  
tagság erőteljes m egnyilatkozása csak  

még jobba n  a láhúzta az elnök minden  
tekintetben d ip lom atikus á llásfog la lá 

sát.) ______________

A  közgyű lés rendje

Ó riási m e g le p e té s : tiz perc alatt 
hétszáz je lentkezés
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A  kam ara fegye  mi 
bíróságai legközelebb  

m egala l ulnak
Mint halljuk, a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara ke
belében a fegyelmi, vagy ahogy 
mondani szokás bagatell-biró- 
ságok már a legközelebbi idő
ben megalakulnak, amennyiben 
az összes formális előfeltételek 
megvannak. Ezzel a főváros 
és közvetlen környékének ke
reskedelmében egyszerre egy 
jobb és frissebb levegő fog ér
vényesülni, amennyiben a tisz
tességtelen verseny-esetek túl
nyomó nagy része ehhez a rög
tön elégtételt szolgáltató szerv
hez fog kerülni. Remélhetőleg, 
hogy ezzel az egyes szakmák 
között dú l ó  határvillongások 
szintén meg fognak szűnni

Féláru jeggye l utazás 
Budapestre  egy  évben  

csak  három szor
A kereskedelmi és közleke

désügyi miniszter rendeletet bo
csát ki, mely a fővárosba való 
féláru kedvezményes utazások 
ügyét szabályozza. Tudvalevő, 
hogy a vidéki kereskedelem már 
esztendők óta felpanaszolja azt, 
hogy a főváros irányába adott 
sorozatos féláru menetkedvez
mények a vidéki kereskedelmet 
erősen érintik. Tapasztalati tény, 
hogy a vidéki jó fizető közön
ség kihaszi álva az alkalmat, 
feljött a fővárosba s itt egyszerre 
szerezte be szükségletét, leg
többször az áruházakban, úgy 
hogy lényegileg véve az áruhá
zak hatalmas arányú szubven
ciót élveztek az államvasutaktól. 
Ezt az állapotot a kereskedeimi 
miniszter most rendeletileg meg
szünteti, amennyiben kimondja, 
hogy ezentúl vidékről Buda
pestre egy esztendőben csak 
háromszor lehet féláru kedvez- : 
ményt adni, mégpedig a Te- j 
nyészállatvásar, a Nemzetközi 
Vásár és a Szent István hét al
kalmából. Ezzel a bölcs rendel
kezéssel mindenesetre a vidéki 
kereskedelem egy nagy sérelmét 
orvosolja a miniszter.

Bányay és Kálmán 
tanulságos esete
Hónapok óta beszámolunk 

azokról a f ejleményeHrőI, melyek 
a Bányay és Kálmán fővárosi 
tuszer- es csemegekereskedő cég 
felett elvonultak. A múlt héten 
a tragédia befejeződött : a házi- 
űr házbértariozás címén jogait 
biztosítandó, a cég rollóii lehu- 
zatta s ezzel megadta egy hu
szonhatéves kereskedői múlt
nak a kegyelemdöfést. A  piacon 
a cég válságos helyzete már 
régóta annak folytán vált is
mertté, hogy a nagyon terhes 
házbérszerződésből nem enge
dett a háziúr, a bíróság pedig 
a kötelezettséget, dacára az ez- 
irányban megindított kétrendbeli 
pernek, nem szüntette meg, min
den alkalommal indokolva az 
ítéletet azzal, hegy a szerző
dési időből már nincsen sok

hátra. De az évi 10 ezer pengő 
bérösszeg olyan jelentős meg
terhelés volt, hogy a cég a küz
delmet kénytelen volt feladni. 
B á n y a y  Lajos hangsúlyozta, 
hogy a háziúr eljárását annál 
kevésbé érti a cég, mert a tel
jes bérösszeg hátralékot meg
haladó jelzálogjogi kebelezése 
volt s igy a bérhátralék tekin
tetében minden biztositékkkal 
rendelkezett. Az üzlet rollóinak 
lehúzása körül egyébként a há
ziúr és a bérlők között még 
utoljára is ádáz vita keletke-

A  főváros kereskedelm i életét négy 
izgalom ban tartott drogista kontra fű
szeresek és trafikosok borotvapenge- 
pereknek szenzációs következm énye 
van, amennyiben M ajthény i Béla. aki 
eg>ike a főváros patrícius és megbe
csült kereskedőinek, a Drogista Testü
letben viselt elnöki tisztségéről lem on
dott. sőt magából a testületből is ki
lépett. Ebben az ügyben kérdést intéz
tünk M ajthényi Bélához, aki a követ
kezőket mondotta :

Lemondásom és kilépésem 
igaz. Nem helyeseltem azt az 
eljárást, amit a Drogista 1 estü- 
l-i a borotvapenge-perekben kö
veiét!. Az egész akciót nélkülem 
határozták el egy választmányi 
ülésen, mely határozatnak — és 
ezt hangsúlyozni igen fontosnak 
.tar om — -jegyzőkönyvi nyoma 
nin s. Előttem ezt az akciót még 
felvetni sem merészelték, mert 
én ezt a legnagyobb határozott
sággal elleneztem volna. A bo
rotvaperek kitörése után egy 
választmányi ülésen keményen 
ostoroztam ezt a teljesen meg
gondolatlan eljárást, mely mesz- 
sze túlment a szakmai érdekek 
mindenképen szükséges és jo-

Már régebben rámutattunk 
arra az ádáz versenyre, mellyel 
egyes bőrgyárak kíméletlenül 
fojtogatják a szíjgyártó- és nyer
ges kisiparosságot azzal, hogy 
rávetik magukat olyan honvéd
ségi lószerelvények szállításárat 
melyek kifejezetten a kisiparo- 

j sok részére lettek fenntartva. 
Más alkalommal pedig, mint a 
legkihívóbb módon az Orior.- 

j féle bőrgyár esetében történt, 
hihetetlenül alacsony árban szer- 

j zik meg a szállítást, a nagy 
munkahiány miatt pedig a kis- 

! iparosok mint bérmunkások 
kénytelenek olyan alacsony árak 

| és súlyos feltételek mellett vál
lalni a konfekcionálást, amilyet 
a bőrgyárak diktálnak. A bőr
gyárak azt tartják ugyanis ter
mészetesnek, hogy az irreálisan 
kalkulált alacsony vállalati ár 
folytán előállott veszteséget ne 
a bőr árában szenvedjék el, ha
nem a konfekcionálási munka
bérek leszorításával illik behoz-

zett. Az esettel a napisajtó is 
bőven foglalkozott s az általá- 
lános benyomás az, hogy Gom- 
perz Leó háztulajdonos egyál
talában nem viselkedett az ügy
ben azzal az előzékenységgel, 
ahogy különben az üzletbérek
nek különösen a Muzeum-körut 
környékén való általános csök
kentése azt mindenképen indo
kolttá telte volna. A cég össze
omlásának Szövetségünk belső 
életére nézve is kihatása lesz. 
amennyiben Bányay Lajos az 
aktív működéstől visszavonul.

szitettségével, íömegszerü ada
taival, a spiclirendszerrel, mely 
ezt csinálta, valósággal megnyo
morító rajtaütés volt kis fűsze
reseken és trafikosokon, akik a 
betevő falatot sem tudják meg
keresni. Mindenképen elegendő 
lett volna a helyzet orvoslásá
nak demonstrálására néhány 
pert indítani, de ezt igy csi
nálni — bocsánat — nem lehet 
és nem szabad. Az önérdek vé
delmének is vannak erkölcsi 
törvényei, Íratlan szabályai, me- ! 
Ivekkel ily nemes szakma, mint 
a drogistaság, nem kerülhet 
szembe még ily válságos idő
ben sem.

Az én gusztusommal ez az 
eljárás nem egyezik meg és 
nem is fog soha. Senki sem 
mondhatja a szakmában, hogy 
rossz kolléga vagyok. De min
dennek van j ó z a n  határa ; 
ez pedig, amit nélkülem s en
gem megkerülve csináltak, egye
nesen képtelenség. Kilépésem
nek és végleges lemondásom- j 
nak oka ez.

ni. Feltűnő, hogy ebben a szij- 
gyártóiparosok bőrére menő haj
tóvadászatban a Wolfner-gyár 
távoltartja magát, ellenben az 
élen a Vigodni Adoli-féle bőr
gyár vezet, a Pécsi Bőrgyár, az 
Orion Bőrgyár, a Mauthner-féle 
bőrgyár és egy most feltűnt ipa
rosmentő uj bolygó csillag: a 
Váczi Testvérek bőrkereskedő 
cég csatlakozásával indultak el 
keresztes hadjáratukra az ősi 
szíjgyártó- és nyergesiparosság, 
megsemmisítésére.

A  szakmai Ipartestület azon
ban most megálljt kiáltott! Pa
nasszal fordult e tárgyban Bor
nemisza Géza iparügyi minisz- 
terhez, ki rendet fog teremteni 
ebben a dzsungelben, ahol ezen 
legrégibb ipar jogosult iparüzői 
ellen húzták m ega lélekharan
got az illegitim versenyzők.

Hirdessen a Barass-Szöveiséo |flpj*ban |

Alp ár Ignác em lékezete
A  M agyar Építőmesterek Egyesülete 

január 21-én A lp á r  Ignácnak az egye
sület volt nagynevű elnökének 80-ik 
évfordulója a lka lm ából nagyszabású 
em lekunnepélyt rendez a M agyar Építő
mesterek H aza  (IV.. Irányi-utca 17.t 
földszinti díszterm ében. A z  ünnepély 
gén gazdag programmjanak keretében 
M agya r \ ilmos vetített képekkel a 
..Berlini aranykor-rcl“ , H ajós  Alfréd 
A lp á r  Ignác közéleti működéséről. Ka
tái Henrik A lp á r  budapesti alkotása:

■t ról. Székely Beia az ..A lpár Ignác Tar- 
, saság“  megalakulásáról. Báthory  István 
I pedig az ..Alpár Gyűjtem ény felá ll11 

sáról" fog szólni. A z  ünnepély u!, 
e le 8 órakor az em eleti nagyterem 
serlegavató társasvacsora lesz, mei\ 
Z ieg le r  Géza. az ..A lpár Ignác Társa
ság** elnöke mondja el serlegavatc- 
beszédet. Ö ltözet : sötét uccai ruha.

Az Erzsébet szeretet otthon 
cipöközszállitasa

A  napokban adta ki a főváros , 
garmeslerc lbö.994 1935. IX. sz. h «: - 
rozatavai a z  Erzsébet szeretet-otlh 
cipöközmunkait. Ez a pályázat a szak
mádén ma uralkodó állapotokról min
dent megmond. A z  em berek elesettse- 
gükben és nyomorúságukban ész es 
józan számítás nélkül pályáznak, a 
hatóság pedig ezeket a fékevesztett 
ajánlatokat o lyanoknak tartja, mint 
am elyek mögött va ló  é let van, holott 
ezek mögött nincsen semmi és jaj 
volna, ha a hatóság a sarkára állva 
követelné az elválla lt munkának a ki
írás szerint va ló  végzését es leszállí
tását, —  a pályanyerteseknek 80*/*-a 
nem volna kepes m egfelelni.

Így történt most is, a férfi cipőkre 
14.80-tól lö.9o-ig menő palyanyertes 
ajánlatok vannak, a női cipőkre 12.30- 
tól 14.80-ig. Am ikor az ajánlatokat 
beadtak, a m egjelölt legolcsóbb aján
latok szerint az egy-egy  pár cipóhoz 
szükséges anya go t sem lehetett meg
venni. nem szó lva  arról, hogy a pályá
zat beadása óta további drágulás állt 
be. A  hatóságnak csak ba ja  lesz ezek
kel a pályázókkal, akik nem fognak 
késlekedni árkiegészítést kérni. De ha 
ez igy lesz, akkor m inek az egész 
Közszállitási 8zabalyzat ? M i másként 
fogjuk fel feladatunkat. Iparosaink nem 
lesznek hajlandók irreális a jánlatokkal 
a hatóságot m egtéveszten i. Egyszer e l
következik  az idő, am ikor a hatóság 
erre a manipulációra súlyosan ráfizet. 
Ha azonban a hatóság úgy véli. hogy 
neki az iparosság mellett van a helye, 
amint kell is. akkor e lő zze  m eg ezeket 
a bajokat és e lőzetes szakszerű kalku
láció m egállapításával ad ja  ki az ilyen 
munkát. Sokkal jobb  és becsületesebb 
munkát biztosíthat a mega számára, 
mint a cipésziparosok nyomora által 
diktált közszállitási árajánlatokkal.

Dr. Ő re i G é z a  
rád ió e lő ad ása
D r. Ő rei G éza a kirakat története 

c ím m el előadást tartott —  mint az 
e lőző  szóm ban jeleztük —  pénteken 
este a rádióban. E lőadta a kövezet, a 
járdaszigetek, a vitrin-üveggyártás, a 
világítás, a kirakatállványok történetét, 
illetve fejlődését, m elyek előfeltételei a 
modern kirakatnak. Élvezettel hallgat
tuk a történet kapcsán szakképzett meg
jegyzéseit. Többek  közt azt m ondja: 
hogy bár nagyon sok szép kirakata 
van a főváros egyes uccóinak. de még 
mindig nincs annyi, amennyit az ide
genforgalom  jogga l elvárhat. A  fűszer- 
kereskedőkre és a tra fikosok  boltja ira  
m uta tott rá, am elyek  jó  része nem 
akar szerinte h a l a d n i  a korral. 
(Bécs trafikjait hozza  példának, hogy 
azokat utánozzuk, hisz az idegen em
ber elsősorban azokat keresi fel.) Üd
vös  do log modernizálni az üzletet és 
ve le  a kirakatot, mert a kettőnek arány
ban kell á lln ia  egymással.

M ive l hallottuk, hogy több tagtárs
nak nem volt módjában az előadást 
hallani, mert a 11. rádión volt a kitűnő 
felolvasás, tagjainknak tudtára adjuk, 
hogy a z  I. sz. rádiót parányi költséggel 
átalakítja a 11. műsor vevésére a Rádió.

M a jt l i é n y i  B é l a
lem o n d o tt  a Drogista 
Testület e ln ökségérő l 
és a testületből kilépett

gos megvédésén s előre clké-

A z  ipari minisztertől 
kér védelm et a szíjgyártó 

iparosság
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A jövedelem és 
vagyonadó mérve

Minden adóalanynak kell jö
vedelem és vagyonadót fizetni, 
,sszes, bárhonnan származó 

vedelniük vagy vagyonuk után. 
Jövedelemadó alól mentesek, 
knek évi összes jövedelme a 
1000-t nem haladja meg: ha 
adózónak adómentes és adó- 

. .3 te les jövedelme is van, jöve- 
?lmi adót már akkor tartozik 
zetni. ha a jövedelme a 600 
>engőt meghaladja.

Az adózók tartoznak minden 
év februárjában jövedelem- és 
vagyonadó bevallást benyújtani, 
kivéve azokat, kiknek jogerős 
előző évi vagyonadó alapja a 

’Ü.OOO pengőt, jövedelemadó 
apja pedig az évi 10.000 P-t 

nem haladja túl.
A jövedelemadó alapja az 

adóévet megelőző évben az 
s s z e s jövedelemforrásokból 

együttesen elért tiszta jövedelem, 
melyből a kifizetett adóssági 
kamatok és adók levonhatók. 
A tiszta jövedelem kiszámításá
nál a megfelelő évi tényleg be
fizetett szükségadó. különadó és 
a rendkívüli pótlékok is levon
hatók.

Az adó progresszív alapon, 
skála szerint vettetik ki. amely 
az adóalapnak 0.l*/«-tól egészen 
40*/*-ig emelkedik.

A jövedelemadó skálából né-
hány tételt a következőkben
közlünk :
A d óa lap

felem eli

P  600-on felül 700 P-ig 7.— 7.70
P  1000 1100 P-ig 11.— 12 10
P 2000 2100 P-ig 30 — 32.—

3100 3100 P-ig 58 — 61.—
X) 4200 P-ig 100 — 110.—

5200 P-ig 132.— 144.—
P 6000 6200 P-ig 172.— 188.—
P 7000 7200 P-ig 220 — 188.—

A rendes adótételt kell alkalmazni 
arra az adózóra, akinek háztartáséhoz 
az adózón kívül még két családtag tarto
zik. ha az adóalapja a 6000 pengőt 
meghaladja, a rendes adótétel alkalma
zandó akkor is. ha háztartásához ket
tőnél több családtag tartozik.

Felemelt adótétel alkalmazandó az 
egyedülálló adózóra. továbbá arra. 
akinek háztartásához legfeljebb egy 
családtag tartozik ez  adózón kivül.

Kedvezményes adóztatásban része
sül az az adózó, kinek adóalapja a 

Ó0 pengőt nem haladja meg és rajta 
vül kettőnél több tartozik háztartásá- 

•’ >z. A  kedvezményes adózás jelenti 
zt. hogy a rendes adótétel helyett: a) 

egy fokozottabb kisebb adótétel alkal
mazandó annál, kinek háztartásához 
rajta kivül 3— 5 családtag tartozik ; b) 
két fokozattal kisebb adótétel a 6— 7 
■ saládtag esetében ; c ) három fokozat
tal kisebb adótétel alkalmazandó a 8 
vagy több családtag esetében.

A  kivetett jövedelem adónak 2G*/«-a 
fizetendő Ínség árulék címén.

A  főváros i iakafosm esterek  
jubiláns kiállítása

A  fővárosi lakatosiparleslület elöl- 
járósága legutóbb elhatározta, hogy az 
ipartestület 50 éves fennállásának mél
tó megünneplése céljából az idei Nem
zetközi Vásár kebelében hatalmas 
arányú szakkiállítást rendez annak 
dokumentálására, hogy a magyar laka
tosság iparilag milyen nagyarányú 
e l ő r e h a l a d á s t  tett. A z  ipartes
tület máris felállított egy külön bizott
ságot, mely a kiállítás minél nagyobb 
sikere érdekében munkálkodik.

anchéö K n e i p p
t/cvőúiek d p i  bazát\ai l  

Afaoífa ad a tfOcáUáyot 
ís nem füutUel cá soUa!

A z  IOKSz kisipari kölcsö- 
nének feltételei

Az Iparosok Országos Központi 
Szövetkezete a nála igénybe vehető 
kisipari kölcsönök feltételeiről az 
alábbiakat tette hivatalosan közzé : 
Milyen fedezet mellett folyósítható 

kisipari kölcsön.
a) ingatlanra foganatosított első 

helyi bekebelezés mellett;
b) megfelelő garanciát nyújtó, 

legalább két kezes jótállása mel
lett. A kezes kölcsönökre vonat
kozóan meg kell említenünk, hogy 
a kérelmező házastársát csak az 
esetben lehet kezesként elfogadni, 
ha külön vagyonnal rendelkezik. 
A kölcsön folyósitásának és vissza

fizetésének módozatai.
Az igényelt kölcsönök folyósí

tása rendszerint három havi lejá
ratú váltó ellenében történik. Be
kebelezéssel biztosított kölcsönök
nél a váltó három hónapnál hosz- 
szabb lejáratú is lehet, de legfel
jebb hat hónapi lejáratra szólhat. 
E tekintetben egyedül intézetünk 
elhatározása mérvadó. A kölcsö
nöket az ezidőszerint érvényben 
levő kormányhatósági rendelke
zések értelmében negyedévi vagy 
félévi — az intézetünk által meg
határozandó — részletekben — 
amennyiben a határidő a kor
mány részéről meg nem hosszab- 
bittatnék — legkésőbb 1936. de
cember hó 31-ig teljes összegük
ben vissza kell fizetni.

Ha az adós kamatfizetési, vagy 
tőketörlesztési kötelezettségének 
eleget nem tesz, vagy az adósok, 
vagy kezesek vagyoni viszonyai
ban az intézet elbírálása szerint 
oly változás állana be, amely a 
kölcsön visszafizetését veszélyez
teti, az intézetnek jogában áll a 
kölcsönt bármely lejáratkor ese
dékessé tenni.

A kérelmezőt terhelő kamatok 
és költségek.

A folyósított kisipari kölcsönök 
után ezidőszerint 6 százalék ka
matot kell fizetni. Ingatlannal 
fedezett kölcsönöknél a bekebe
lezés dija fejében a folyósítás 
alkalmával 1 százalék keiül levo
násba. A beszerzett információk 
költségét a kérelmezőkre áthárít
juk. E költségek :

1—500 P-ig a folyósított összeg 
C 6 százaléka.

Minden kávéhoz mindig valódi
: F ra n ck : kávápóílékoi ad '-:i! 
Jelentős jö v e d e lm e t  biztosit 

magának!

501 — 800 P ig a folyósított ösz- 
szeg 0 8 százaléka.

801 — 1200 P-ig a folyósított 
ös-zeg 1 százaléka.

1200 P-n felül a folyósított 
összeg 1 százaléka.

K költségekre a kölcsönigény- 
lési iv benyújtásával egyidejűleg 
postatakarékpénztári befizetési lap
pal 10 pengőt kell előre bekül
deni és ezt az összeget a kölcsön 
folyósítása alkalmával az előbbi
ekben foglaltakban számoljuk el 
azzal, hogy az esetleges többlet
fizetést visszatérítjük.

Ha a fedezetül felajánlott ingat
lant saját szakértőnkkel kell meg- 
becsültetnünk, a becslési költsé
get a kérelmezőre hárítjuk át.

Becslési dijak ;
1 — 1000 P-ig a folyósított ösz. 

szeg 0.5 százaléka.
1001—2000 P-ig a folyósított 

összeg 0.8 százaléka.
2001 —10.000 pengőig a folyó 

sitott összeg 0.7 százaléka.
10.000 pengőnél nagyobb ösz- 

szegü kölcsönöknél a becslési 
dijat esetenként állapítjuk meg. 
Vidéki ingatlannál a tényleges 
vasúti költséget a kérelmező ter
hére számítjuk fel. A becslési dijat 
előre kell befizetni.

Köteles továbbá a kölcsönkérő 
a kölcsönigénylés alkalmával 40 
fillér értékű levélbélyeget bekül
deni előzetes portóköltségeinek 
megtérítése fejében.

A kölcsönigénylés módja.
A kölcsönkérelmet intézetünk

nél igényelhető „kölcsönbejelentő 
iv’ -en kell bejelenteni. E nyom
tatvány minden rovatát pontosan 
ki kell tölteni, mert a hiányosan 
kitöltött és kellően fel nem sze
relt igénylési ivek a kölcsönkére
lem gyors elintézését hátráltatják. 
A kölcsönbejelentő ívhez minden 
esetben csatolni kell:

1. az iparigazolványt,
2. az utolsó adófizetésre vonat

kozó nyugtát.
Ingatlanra foganatosítható be

kebelezés fedezete mellett kért 
kölcsönöknél ezenkívül csatolni 
kell még :

1. az ingatlanról szóló legújabb 
keletű hiteles telekkönyvi kivo
natot,
2. a hivatalos becsüsbizonyitványt, 
vagy adó- és értékbizonyítványt, 
melyet a községi elöljáróság, vá
rosokban a polgármesteri hivatal 
állít ki.

Felhívjuk a kérelmezőket arra, 
hogy a becsüsbizonyitványban, 
illetőleg az adó- és értékbizonyít
ványban az ingatlanon létesitetett 
felépítmények körülírását és azt, 
hogy a felépítmény jó karban 
van-e, jegyezzék fel. Különösen 
szükségünk van arra, hogy a

becsübizonyitványból megállapít
hassuk a falazat minőségét (tégla, 
vályog), a tetőfedés anyagát (cse
rép, nád, pala), a helyiségek szá
mát és rendeltetését (lakószoba, 
konyha, kamra stb.).

A hivatalos becsüsbizonyitvány- 
nak, illetőleg adó- és értékbizo
nyítványnak okvetlenül tartalmaz
nia kell az ingatlanra vonatkozó 
telekkönyvi adatokat (telekkönyvi 
betét- és helyrajzi szám), vala
mint az ingatlan pontos fekvését 
meghatározó ucca megnevezését 
és a házszámot.

A lakóházingatlannál szüksé
günk van a házadóalapra, egyéb 
ingatlanoknál pedig a kétszeri 
tiszta jövedelemre.

3. Ha az ingatlanon felépítmény 
van, a tüzbiztositási kötvényt és 
a legutolsó dijnyugtát is be kell 
küldeni.

Amennyiben az ingatlan tűzkár 
ellen biztosítva nem volna, a biz
tosítást a kölcsön folyósítása előtt 
intézetünk minden külön dij fel
számítása nélkül, a legjutányos- 
sabb feltételek mellett eszközli.

Figyelemmel az egyes hitelak
ciónál előfordult visszaélésekre, 
figyelmeztetjük a kölcsönt igénybe 
venni kívánó feleket, hogy sem
miféle közvetítő közbenjárásának 
helye nincs, tehát forduljanak egye
nesen az intézethez, ahol a köl
csönre vonatkozó minden kérdé
sükre részletes felvilágosítást kap
hatnak.

Az Iparosok Országos Központi 
Szövetkezete Budapest, IV., Pia
rista ucca 6. sz. alatt van.

A herendi porcellángyár 
100 éves jubileumára készül

A herendi porcellángyár ritka 
jubileumra készül l háromesz
tendő múlva lesz pontosan száz 
esztendeje annak, hogy Farkas- 
házy-Fischer Mór a szinte fele
désbement kínai porcellán gyár
tást itt Európa közepén feltá
masztotta. Nem kevesebb mint 
huszonegy v i 1 á gk i á 11 itá són 
szebbnél-szebb sikereket ért el 
a herendi gyár, mely ma már 
márka nemcsak nálunk, hanem 
a világ valamennyi porcellán- 
gyára között. Természetes, hogy 
itt nemcsak egy cégtáblának 
százesztendős születésnapjáról, 
hanem egy nagyszerűen meg
izmosodott magyar iparnak ün
nepi állomásáról lévén szó, a 
gyár már most kezdi megtenni 
a maga előkészületeit ahhoz, 
hogy ez a jubileum méltó legyen 
necsak egy ilyen nagyszerű si
kerekben gazdag múlthoz, ha
nem hogy a jubileum elindítója 
és megalapozója legyen egy 
még nagyszerűbb következő cen
tenáriumnak. A  herendi porcel
lángyár műhelyeiben a megle
petések egész sorozata készül. 
Őrei Géza dr. az idegenvezetők 
tanfolyamán behatóan ismertette 
a híres herendi gyárat.
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Mit vá r a m a g y a r  idegenfor
galom  az, Uj
M arenchich Ottó vezérigazgató  nagyfontosságu  
m egnyilatkozása

A magyar idegenforgalom 
egyik lelkes gyakorlati irányitója 
Marenchich Ottó vezérigazgató a 
• Magyar Szállodás és Vendég
lős4’* Cimü szaklapban fejti ki 
azokat az elveket, melyeknek 
szolgálatát a magyar idegenfor
galmi iparágak az uj esztendő
ben a kormányzattól várják. 
Ezekre a megnyilatkozásokra 
érdemes felfigyelni, mert Maren
chich Ottó nemcsak európaeer, 
hanem szakmájában valósággal 
vezérlő tábornok, aki ismeri az 
egész kérdéskomplexumot.

Megállapítja Marenchich Ottó 
vezérigazgató, hogy a kormány
zat és a főváros együttesen ér
demlik mega pálmát azért, mert 
a magyar idegenforgalom ügyét 
felkarolták s célirányos intéz
kedésekkel siettek segítségére 
lenni addig is, mig a gazdasági 
élet a maga erejéből támogat
hatta ezeket a törekvéseket. De 
ugyancsak dicséret illeti magát 
a magyar társadalmat, mely 
megértette a szakipar és a kor
mányzat hivatalos munkáját és 
felismerte azt, hogy szociális és 
kulturális, de nem kevésbé nem
zeti tekintetben mennyit alkot
hatunk. ha az idegenforgalmat 
felkaroljuk.

A magyar idegenforgalom a 
következő alapelemekből táp
lálkozik : elsősorban a főváros, 
de magának a magyar vidék
nek is vonzó szépsége, ezenfe
lül a valóban olcsó és nívós 
élet, a politikai és társadalmi 
nyugalom, majd végül az ezek
nek’'•folyománya képen jelentke
ző nagyszerű életkedv, mely 
megadja az idegenforgalomnak 
azt a miliőt, melyben virágoz- 
hatik. Hiába, az idegenforgalom 
ol van gazdasági v rág, melynek 
levegője a mindig és mindenütt 
tapasztalható jó hangulat. Az 
idegen nem szereti azokat az 
országokat, ahol lehangoltságot. 
idegességet, türelmetlenséget ta
pasztal. Az idegenforgalomnak 
friss levegője: a jó  kedv.

Az elmúlt 1935. esztendőnek 
második fele a felfelé haladó 
gazdasági élet jegyében folyt le, 
ami örvendetesen elősegítette az 
idegenforgalomnak meg jobban 
való kialakulását. Természetes, 
hogy a gazdasági élet jobb fej
lődésére vigyáznunk kell, ne
hogy idegenforgalmunk ismét 
visszaesést mutasson.

Legfontosabb azonban, amit 
Marencich Ottó hangsúlyoz, az, 
hogy kormányunk böcsen teszi, 
ha a helyzetet felismerve, elöljár 
a- szabadforgalom terén. Jólét 
csak olyan országban virágoz- 
hatik, ahol a kereskedelem és 
az idegenforgalom nincsenek 
mesterséges korlátok közé szo
rítva, ahol mindkettő virágozhat. 
Minél több szabadságot, — ez 
legyen a vezérlő elv ! Fájdalmas, 
hogy azok a kedvező tapaszta
latok, melyeket eddig tettek, 
nem vezettek még arra az ered- 
Hrényre. hogy a vízumkényszert 
szelesebb, sőt minél szélesebb 
körben megszüntettük volna. A 
beteg Európában a háború utáni 
hangulat még az ur, sokfelé,

sőt csaknem mindenfelé azt hi
szik, hogy a vízumkényszer a 
nemzeti biztonságot szolgálja. 
Azt hisszük, hogy ez az elv a 
gyakorlatban már régen meg
dőlt. Hatóságaink már meggyő
ződhettek róla. hogy a vízum
kényszer fenntartása nem jelent 
olyan pénzügyi bevételt, mellyel 
felérnének azok az előnyök, 
melyek a vizumkén> szer minél 
szélesebb körben való megszün
tetésével járnának. A háború 
előtti időben egész Európában 
szabad mozgás volt, semmifele 
vízumkényszer fenn nem állt- 
sőt Európa nagy részében még 
útlevél sem kellett. Elegendő 
lenne ma is, ha a biztonság 
kérdését megoldanák az útlevél- 
kényszerrel. de vízumkényszert, 
mint a háborús pszichózis itt 
maradt egyik kellemetlen követ
kezményei végre megszüntet
nék. Ma már nemcsak a kö
zönség, hanem az illetékes ha
tóságok is tudják, hogy a vízum
kényszer eltörlése nyomán járó 
nagyobb gazdasági forgalom lé
nyegesen több gazdasági bevé
telt biztosit az országnak, mint 
amennyi előnyt a vizumdij be
vételek jelentenek. Ezekhez a 
megállapításokhoz nyugodtan 
hozzáfűzhetjük azt, hogy Ma
gyarország okosan jár el akkor, 
ha a vízumkényszer leépítése 
tekintetében egyenesen kezde
ményező lépéseket tesz• A múlt 
esztendőben a vaiutakorláiozá- 
sok terén — igy szól Marenchich 
Ottó — nem jutottunk előbbre, 
sőt ellenkezőleg azt tapasztaltuk, 
hogy visszaesés volt. A gazda
sági élet várja, hogy az uj esz
tendőben a kereskedelmi és a 
pénzügyminiszterek egyetértve 
ezen a téren a Magyar Nemzeti 
Bankkal, a valutakorlátozások 
tekint< tében haladásról tegyenek 
tanúbizonyságot, az egész or
szág mély hálája fog ilyen in
tézkedések nyomán jelentkezni.

Örvendetes, hogy a határállo
másokon szolgálatot teljesítő 
legkülönbözőbb egyének udva
riasság és előzékenység tekin
tetében sok-sok dicséretes elő- 
haladást tettek. Fontos is az, 
hogy a magyar nyelv nehézsé
geit figyelembe véve, a határ-

szolgálatra mindig megfelelő 
nyelvfelkészültséggel rendelkező 
tisztviselőket legyünk, akiknek 
mindegyike legyen meggyőződ
ve azokról a fontos érdekekről, 
melyek az ő udvarias és min
den időben kellemesen előzé
keny magatartásukhoz fűződ
nek. Nagyon kerüljük, hogy 
ezek a közegek a hivatali ön
kény légkörébe visszaessenek. 
Mennyi tapintat, mennyi finom 
érzék kell ehhez, úgy hogy a 
határszéleken szolgálatot telje
sítők kellő Öss7eválcga1ása < gyi- 
ke a legfontosabb teendőkrek.

Ezeknek a tényezőknek meg
javításától várjuk azt, hogy a 
magyar idegenforgalc m az el
múlt esztendőben tapasztalt oly 
nagyszerű előrehaladását ebben 
az esztendőben is fokozzak. 
Még nagyon messze vagyunk 
attól, hogy félnünk kellene tőle. 
miszerint az országunk idegen- 
forgalma már elérte volna ter
mészetes dimenzióit. Még csak 
a kezdet kezdetén vagyunk,

: még csak egy hatalmas nagy 
üzletnek általános kontúrjait lát - 

I juk. Egy széles területet, meh et 
még extenzive se mivelünk, hol 
vagyunk hát még attól, hogy 
azt mondhatnék, miszerint in
tenzív' idegenforgalmi gazdálko
dás is folyik nálunk. De ha már 
a külső jelek is olyan általáno
san kedvező gazdasági hatást 
tudnak elérni, akkor bizonyos,

[ hogy abban az esetben, ha 
; mindannyian, akik ebben az uj 
; valutaszerző iparban dolgozunk, 
j akár hatóság, akár pedig társa
dalom, egy akarattal, egy célki
tűzéssel összefogunk, hegy t. i. 
ezen iparon belül minél több 
magyar kéznek biztosítsunk ke
nyeret. akkor ebben az eszten
dőben is hatalmasat és szépet 
fogunk alkotni s előkészítjük a 
talajt ahhoz, hogy mire elkövet
kezik az 1938. Szent Istváni 900 
éves centenárium, Magyarország 
mint idege forgalmi attrakció 
iránt az egész világon úgy le- j 
gyen felkeltve az érdeklődés, 
hogy két esztendő múlva végre 
lerakhatjuk szilárd alapjait egy 
állandó, egy immár bevezetett, 
arrivált magyar idegenforgalmi 
iparnak.

Azt kívánják, hogy a kibo
csátandó rendeletben a minisz
ter a próbaidők tartamát 14 nap
ban maximálja. A szolgálati vi
szony megszűnése esetén az 
alkalmazottat, aki már 5 teljes 
esztendőt töltött el egy munka
adónál. végkielégítés illesse meg. 
Kívánjuk továbbá, hogy lega
lább 10 éve megszakítás nélkül 
dolgozott oly alkalmazottnak 
is legyen köteles a munkaadó 
végkielégítést fizetni, akit 1935. 
évi január 1 .-e óta nem ez al
kalmazott hibájából elbocsátott. 
(Tehát visszamenőleg érvénye
síttessék a végkielégítés iránti 
jog !) A végkielégítés összegére 
nézve kimondani kérik azt. hogy 
minden betöltött három eszten
dő után egy teljes havi jöve
delem. illetve a legutolsó be
osztásban élvezett munkabér 
alapján kiszámilandó havi jöve
delem legyen. A nem teljes há
rom évi időszak töredékét is 
aránylagosan kelljen figyelem
be venni.

Az alkalmazottat megillető 
végkielégítési jog az alkalmazott 
halála esetében a házastársra, 
a kiskorú gyermekekre, ha pe
dig ilyenek nincsenek, a szülő
ket. illetve adott esetben a nagy
szülőket illesse.

Uzletátrubázás esetére nézve 
kikötni kérik azt, hogy a jog
utód ezeket a szociális terheket 
is átvegye. A beadvány sok ne
mes szándékot takar- de hogy 
a mai időkben erről egyáltalá
ban lehet-e szó, az minden
esetre más kérdés.
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A férfi- és nőiszabászok szolgálati 
viszonyaik rendezését kívánják 

az ipari minisztertől
A Férfi és Női Ruhaszabászok 

Országos Egyesülete terjedelmes 
beadvánnyal fordult az ipari 
miniszterhez, melyben kéri, hogy 
a szabászok szolgálati viszo
nyait külön rendeletben szabá
lyozza a miniszter.

A szabászok kívánságukat az
zal indokolják, hogy ma már 
általánosan megkívánt magas- 
sabb iskolai előképzettségük, 
egészen speciális szakirányú 
tanultságuk és az ipar fejlesz
tése szempontjából nagyfontos
ságu működésűk kütön elbírá
lást tesz szükségessé számukra 
s ' igy riem elégedhetnek meg

azokkal az általános védelmi 
intézkedésekkel, melyeket az 
ipartörvény (1884 : XVII. t.-c.) az 
ipari segédeknek általában nyújt. 
Rámutatnak beadványukban ar
ra, hogy mig a kereskedő segé
dekre nézve az iparlörvény e 
rendelkezéseinél hatályosabb 
újabb szabályok vannak érvény
ben, pedig igy mondják a sza
bászok. a kereskedői alkalma
zottak nagy része, semmiféle 
tekintetben nem hasonlitható ve
lük össze, — addig a szabászok 
csak úgy, mintáz iparban, más 
értékes rétegek is kisebb tör- 
.vényi védelmet élveznek.

Legkisebb munkabérek 
a szabóiparban

Az iparügyi miniszter 12.307. 
XIII. 1935. sz. rendeletével a 
budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara területére terjedő hatály- 
lyal a féríiszabó, fiú ruhakészítő, 
íüzőkészitő nőiszebó és leány- 
ruhakészitőiparban, ideértve a 
férfi. fiú, női és leány felsőruha 
tömeges előállítást (ruha kon
fekcionálását és a bedolgozó 
iparosok munkáját »s) legkisebb 
szakmai munkabéreket megál
lapító bizottságokat nevezett ki. 
A miniszter azon célból, hogy 
a szabóiparnak egész területét 
á tfogja  rendelkezésével, hat 
szakmai csoportot állapit meg. 
Ezek a következők : rendelésre 
dolgozó férfiszabó és fiuruha- 
készitő, férfi- és fiufelsőruha- 
konfekció, szabóipari közszálli- 
tásokkal foglalkozó szakma, to
vábbá rendelésre dolgozó női- 
szabó és leányruhakészitőszak- 
ma, női- és leányfelsőruha kon
fekció, íüzőkészitő szakma.

A  bizottságban a rendelésre 
dolgozó férfi- és fiuruhakészitő 
szakban a munkaadói érdekelt
ség képviselői: Petrik Béla sza
bómester, Tomanovits Dezső 
szabómester, előbbi a fővárosi, 
utóbbi a kispesti ipartestüle1 kép
viseletében és a harmadik tag 
Vágó Jenő egyesületi tisztviselő, 
nem szakképzett iparos.

A nőiszabóipar hasonló ága
zatában a munkaadói érdekelt
ség köréből kinevezett bizott
sági tagok: Biróczky Károly,
Vadász József, Pellich Ágoston-

Színházi látcsövek , szem üvegek , orresiptetök. 
Ze iss-üvegekkel. Barom d erek . hőmérők a  

leg jobb  k ivitelben

CALDERONI ÉS TÁ R S A
látazeréazeknél

Bpest, 1., Yörösmarty-tér L ^ eton
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Vitéz Laborczy  Ferenc
a kereskedelmi tanonc
képzés reformjáról

Putsay István
megismételte 
éles támadását 
a pékkartel ellen

Hirt adtunk már arról, hogy 
a pékkartellel elégedetlen fővá
rosi pékmesterek mindjobban 
szélesedő mozgalmának élére 
Putsay István állt, aki már ed
dig is éles röpiratokban támadta 
a kartel vezetőségét.

Putsay István most megismé
telte támadását „Hamis a mér
leg" cimü röpiratában, melyben 
adatszerüleg azt igazolja, hogy 
négy zsák liszt feldolgozása a 
kartel megalakítása előtt 108.72 
pengő költséget emésztett, ma 
pedig ugyanez a mennyiség a 
pékiparosnak 141.21 P költsé
get jelent, vagyis a pékkisipa
ros terhére a kartel mérlege 
32.49 P-t mutat.

Putsay István ezekre az ada
tokra támaszkodva, most már 
egyenesen Ruzicska Ede elnök 
ellen fordul, akit felszólit arra- 
hogy tisztségét tegye le és a 
pékközügyek intézésétől vonul
jon vissza. Felhívásában utal 
Putsay István arra, hogy a küz
delemnek folytatása a pékmes
terek közölt csak a testvérhá- 
boru kiéleződését és messze
menő szociális megrázkódtatást 
vonna maga után.

Nemcsak a fővárosi pékipar. 
hanem az egész magyar nyil
vánosság is érdeklődéssel nézi 
ezt a küzdelmet, mely a pék
ipar kebelében megindult- A  
kartel-ellenes párt utal arra. hogy 
az ..Egyezmény" a valóban kis 
pékmestereknek semmi előnyt 
nem hozott, ellenkezőleg, szá
mos pékipari kisüzem, számsze- 
rint nyolcvan, teljesen elpusz
tult. Azt is hirdeti Putsay István, 
hogy a kartelilleték olyan nagy- 
megterhelést jelent a kisüze
meknek, hogy ezt el nem bír
ják.

J e le n tk e z é s e k
a  Nem zetközi V á sá rra  

jan uár 25 -ig
NemzetKözi V ásárunk az idén 

XXXI-ik esztendejébe lép. 
Május 8 és 18 közötti időben 
Budapestnek s vele az ország
nak ismét nagy eseményei lesz
nek- A jelentkezések ugyan már 
a műit évi vásár kapuzárásától 
kezdve folynak azonban a je 
lentkezések lezárása most áll 
küszöbön- Aki a Nemzetközi 
V ásár á.tai nyújtott különbö-.ő 
kedvezményekre igényt tart, an
nak legkésőbb január hó 25-ig 
kell jelentkezését megadnia. A 
jelentkezés előnye az. hogy a 
miniszteri szabályzat értelmében 
a most feliratkozó kiállítók nem 
kevesebb, mint 10° o-os helypénz 
kedvezményben részesü lnek. 
Felhívjuk tehát érdeklődő tag
jaink figyelmét arra a kiállításra 
azzal, hogy közelebbi felvilágo
sításokat közvetlenül a Nemzet
közi Vásár irodájától (Alkot
mány ucca 8. Telefon : 19-6-49) 
kérjenek.

Brunhuber ,ui v#
V i l i . ,  B a r o t t - u l c a  61. T e l. 34-1-78.
M űvészi e lsőrangú  fényképek, le ve le ző 

lapok. aquarell. o lejles lm ények .

J u tán y o s  á ra k .
Baross tagok  és azok  családtagjainak

10*/« k e d v e zm é n y .

Dr. Ő re i G éza javasolja, hogy úgy 
reformáljuk meg a kereskedői tanonc
iskolákéi. hogy tanítsuk ott a megélhe
tést előm ozdító gyakorlati tárgyakat 
úgym int: az árusítás technikáját, a 
vevőszerzést, kezdőreklámot, kirakat- 
irást. a csomagolást.

Ezenkívül javaso lja  : hogy tanítsanak 
szakm abeli gyakorlati áruisriét. s a fő
város iskoláiban gyakorlati alapon a 
német nyelvet. K ívánja, hogy ezeket 
a tárgyakat heti egy-két órában keres
kedők. művelt értelmes kereskedők 
tanítsák. Továbbá  azt. hogy négy kö
zépiskola legyen a tanoncfölvétel 
alapja.

A  Baross-lapban azt is olvastam a 
vita kapcsán, hogy szükség van-e a 
könyvvitelre, s m ivel többen fölösle
gesnek tartják, magam is helyesebbnek 
tartanám, ha a könyvvitel helyett, amit 
amúgy is elfelej:. am ig főnök lesz. olyan 
tárgyakat tanítanának, amit dr. Őrei 
G éza  javasol.

A k i külföldiekkel érintkezik, az szinte 
csodálkozik azon. hogy a javaslatok 
fölött egyesek vitatkoznak. Hát lehet 
vitatkozni afölött, hogy szakismeretet 
tanítsanak a mi tanoncaink számára ? 
Nem vo 'n a  furcsa, ha a katonai inté
zetekben harcászatról, fegyverekről, — 
ha a tanítóképzőkben gyakorlati taní
tásról, ha a zeneakadém ián hangsze
reket nem látnának, ha csak mindent 
elm életben tanulnának. Vagy nem

A  ju go s z lá v  üzletet há
rom  bank bonyolítja le . Mint
egy esztendővel ezelőtt ala
kították meg a Magyar Árucsere- 
forgalmi r.-t.-ot azzal a célzattal, 
hogy ez a hivatalos szerv bo
nyolítsa le a kompenzációs üz
leteket jugoszláv irányban is. 
A tapasztalatom, melyeket ezen 
a téren szerezlek, nem mutat
koztak kielégítőknek. Hiába- a 
kereskedő fürgeségét nem lehet 
hivatalos apparátussal pótolni- 
Most aztán változás következett 
be. amennyiben a jugoszláv üz
letet három vezető bankunk 
és pedig a Hitelbank, a Leszá
mítoló bank és a Kereskedelmi 
bank együttesen bonyolítják le 
vonatkozó osztályaik utján.

A z  ipartestü lefek  február 
v é g é ig  tartoznak k özgyű 
lések e t tartani. A z  IPO K  körle
vélben  hívta fel az ipartestületeket 
arra. hogy az 1932 : VII. t.-c. 15. §-ban 
foglalt rendelkezésnek megfelelően évi 
rendes közgyűléseiket mindenkor febr. 
végé ig  tarlsák meg. Utal az IPOK kör
levelében  arra is. hogy eddig az ipar- 
testületek a törvény ezen rendelkezé
sének érthetetlen módon nem tettek 
eleget s annak a nézetének ad k ife je
zést, hogy a törvény hatályba lépésétől 
elmúlt három esztendő alatt minden 
egyes ipartestületnek módjában állt 
ügykezelését olyan irányban szabá
lyozni, hogy a közgyűlések pontos idő
ben legyenek megtarthatók. Ezzel kap
csolatban arról értesülünk, hogy m a
gában a fővárosban is számos ipar
testület lesz. mely február végéig  nem 
tudja közgyűlését megtartani s igy a 
m egfele lő  haladék elnyerése céljából 
megindult a kérvényezés.

A  B aross  fű s ze re sek  év i 
ren des  k ö zg yű lé se , a  B. Sz .
fűszer- és csemegekereskedői január hó 
19-én vasárnap délelőtt */2ll órai kez-

volna-e furcsa, ha a főzőiskolában 
olyan egyének tanítanák a főzést, akik 
főzni nem tudnak. Hát az élet e lm é
leten alapul.

Hogyan legyen a kereskedőknek 
igazi becsülete, avagy magának a pá
lyának, ha az iskolai katedrán a ta- 
nonc soha egy kereskedőt sem lát. A  
kereskedőt képző iskolában a keres
kedőnek nincsen h elye? Miért nincse
nek nálunk is. miként a külföldön dip
lomás kereskedők. A  diploma hazájá
ban. Csodálom azt is, hogy nem tanít
ják már évek óta Őrei Gézának ..Ügyes 
e ladó “ . avagy „Jó fűszeres le zek“  cimü 
könyveit. Ezen kitűnő könyvek alap
ján különböző kereskedői alakulatok 
már megtisztelték tiszteletbeli tagsággal. 
Ha érdemesnek tartották könyvét Bécs- 
ben leford tani. akkor talán nálunk 
lehetne tanitani, h isz minden sora 
aranyigazság.

Ha minden tanonctól megkövetelünk 
négy középiskolát, akkor azok részére 
nem szükséges tanitani. annyiféle álta
lános tárgyat, hanem módunk lesz a 
tanultakra a szakmaszerüséget felépí
teni a magyar kereskedői osztály ja 
vára. Ez ma hiányzik. De ha elfogad
juk hazáját szerető, önzetlenül működő 
és európai látókörrel biró dr. Őrei 
Géza javaslatát, akkor remélni lehet, 
hogy a megváltozott modern tanonc
iskolákon keresztül megszületik a vár- 
va-várt magyar kereskedői osztály.

dettel tartják meg 1935. évre szóló  ren
des közgyűlésüket. E közgyűlés kere
tében a szakosztályi tisztségek újra
választás alá esnek. A  szakosztály ez 
utón is kéri a tagokat, hogy a közgyű
lésen minél számosabban szívesked
jenek megjelenni.

F érfis zab ó  szak ra jz  tan- 
fo lyam . Budapest és V idéke Ipari 
Továbbképző Tanfolyamainak Vezető
sége ez utón is közli, hogy mesterek 
és segédek részére — kellő számú je 
lentkezés esetén —  szakrajztanfolya- 
mot állít fel. A  tanfolyam január 20-án 
este fél 7 őrekor nyílik meg Népszín
ház ucca 8. alatt az állam i Felsőipar
iskolában 11. em. 49. sz. A  tanfolyam 
6 hétig tart. Előadások mindenkor este 
fél héttől kilencig, vasárnap délelőtt 
kilenctől egy óráig. A  tanfolyam hat 
hétig tart. Tandij : 30 P, bizonyítvány 
illetéke és dija 2.10 pengő. Beiratkozás 
d. e. 10 és 12 óra között január 17. és 
18. napjain.

Baross-tagok kitüntetése 
a KIOSZ legutóbbi közgyűlésén

A KIOSZ legutóbbi közgyű
lése alkalmával Czettler Jenő 
elnök ünnepélyes formák kö
zött adta át a gazdasági élet 
különböző frontján küzdő tag
jainak a kitüntetéseket. Az ipari 
élet fejlesztése terén elért sike
rek elismeréseként Kiss Endre 
kereskedelmi tanácsos szövet
ségi alelnökünk, valamint Ma- 
hunka Ferenc textilnagykeres
kedő, Bukóvá Lajos képkere
tező mesternek és vitéz Kapu- 
váry Gusztáv építésznek Szö
vetségünk tagjai sorából Czettler 
Jenő elnök nagyon ünnepélyes 
formák között átadta a KIOSZ 
aranyérmét.

A Párisi Áruház 
és az olcsó lekvár

A Párisi Áruház a maga 
hangzatos hirdetéseivel n a g y  
körben hívta fel a vásárlóközön
ség figyelmét saját gyümölcs
ízeire. Á  hangzatos reklám mö
gött azonban az Országos Ké
miai Intézet beható vizsgálata 
érdekes dolgokat állapított meg, 
melyek nem vetnek valami jó 
fényt erre az üzleti vállalkozásra.

A megállapítások, melyeket 
az Országos Kémiai Intézet 
tesz, azt mondják, hogy a Pá
risi barackize festett, a málnaiz, 
melyet hirdet, málnát nem tar
talmaz, hanem egresből és mál
nából készült vegyítve s az egé
szet festették, amire egy pót- 
cimke utal ugyan, azonban an
nak szedése oly kicsiny, hogy 
a vásárlóközönség azt észre sem 
veheti. A pótcimke azt a felírást 
tartalmazza, hogy málna-alma- 
cukorról van szó, ami — nem 
beszélve a szinte elolvashatat- 
lanságig apró betűkről — a fő- 
cimke tartalmával nem egyezik. 
Megállapítja az Országos Kémiai 
Intézet azt is, hogy a gyümölcsíz 
készítésére felhasznált áru gom
bafonalakat tartalmaz, vagyis a 
gyümölcs már részben romlott 
volt, amikor azt feldolgozták. 
Hasonlóképen járt el a Párisi 
Nagy Áruház a ribizkeizzel is, 
mely nem tisztán ribizkét, ha
nem egres, málna, ribizkekeve- 
réket tar almaz. Úgyszintén a 
szilvaizben alma is van. A ve
gyes ízzel sincs szerencséje a 
Párisi Nagy Áruháznak, mert az 
ezirányu általános szokásoktól 
eltérően csaknem túlnyomórészt 
almát tartalmaz s emellett szám
ba sem jövő kis mennyiségben 
szilvát, körtét, barackot.

Ezek a megállapítások fénye
sen világítanak reá arra, hogy 
az áruházak üzleti gesztiója 
mögött mi húzódik meg. Remél
hetőleg az Országos Kémiai In
tézet megállapításainak hatása 
igen messze fog elnyúlni.

A Külkereskedelmi Hivatal 
felhívása a baromfi és tojás 

exportőrökhöz
A Külkereskedelmi Hivatal a 

következő felhívást bocsátja ki 
a tojás és baromfi exportőrök
höz :

Az utóbbi időben mind gyak
rabban fordul elő, hogy a cégek 
későn jelentik be szállitmányai- 
kat a Hivatalnál, ellenőrzés cél
jából. Felhívjuk az exportőrök 
figyelmét arra a már régebben 
kiadott rendelkezésünkre, hogy 
az ellenőrzés alá eső szállítmá
nyokat lehetőleg legkésőbb 48 
órával a szállítás előtt a Hiva
tal baromfiosztályánál be kell 
jelenteni. Ennek elmulasztása 
esetén minden, a mulasztásból 
származó nehézségért és eset
leges kárért a felelősséget az 
illető cégre hárítjuk.

Zsacské és társa 
Móri Kőszénbányavállalat rt.

c s u zd á ja
Budapest. Mészáros-u. 19.
Déli vasúti p. u. 11. kapu. 

T ele lőn  -. 55-7-52.
M agas kalóriái u háztartási és üzem i szén
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H IR D E T M É N Y E K
Ke 30174i2 1936. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy Stecher 
József budapesti (VI.. Andrássy-ut 39 ) 
be nem jegyzett cipökereskedőre nézve 
a csódönkivüli kényszeregyezségi eljá
rást megindította. Vagyonfelügyelő dr. 
M olnár Jenő A nta l budapesti (V.. Lipót- 
körut 26.) ügyvéd. Bírósági jog i m egbí
zott : dr. vitéz Zorkóczy T ibor  buda 
pesti (V.. Széchényi-utca 2.) ügyvéd. 
A  hitelelezőknek követeléseiket 1936. 
évi január hó 29. napjáig írásban be 
kell jelenteniük az Országos Hitelvédő 
Egylet központjánál (V.. Alkotmány-u 
8 ) és felhívja a kir. törvényszék a hi
telezőket. hogy a netán létrejött ma
gánegyezség ellen i észrevételeiket az 
egyezségnek a Budapesti Közlönyben 
ugyanitt írásban jelentsék be. A z  
egyezségi eljárás megindítása iránti 
kérelem előterjesztésének napja 1936 
év i január hó 8. napja. A z  egyezségi 
eljárás megindításának joghatálya 1936. 
évi jan. 9-én áll be.

Budapest. 1936. január 9-én.

Dr. Kunst Győző  s. k. kir. tv. biró-
Ke. 44796,3 1935. A  budapesti kir. tör' 

vényszék közhírré teszi, hogy Vermes 
La jos  budapesti (VII . Rákóczi-ut 34.)

bejegyzett bőrönd és bőrdiszműáru 
kereskedőre nézve a csódönkivüli kcny- 
szeregyezségi eljárást megindította. V a 
gyonfelügyelő dr. Neufeld M iklós  bpesti 
(V ili., Népszinház-utca 27) ügyvéd. Bí
rósági jogi megbízott dr. Sófa lv i Ferenc 
budapesti (Rákóczi-ter 6.) ügyvéd. A  hi
telezőknek követeléseiket 1936. évi jtm. 
hó 28. napjáig írásban be kell jelen
teniök az Országos H itelvédő Egylet 
központjánál (V.. Alkotmány ucca 8.) 
es felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán
egyezség elleni észrevételeiket az 
egyezségnek a Budapesti Közlönyben 
va ló  közzétételét követő 15 nap alatt 
ugyanitt írásban jelentsék be. A z  egyez
ségi eljárás megindítása iránti kérelem 
előterjesztésének napja 1935. évi dec. 
hó 31. napja. A z  egyezségi eljárás meg
indításának joghatálya 1936. év i január 
hó 8. napján áll be.

Budapest, 1936. január hó 8-án.

Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. tv. biró

Hirdessen a Baross Szövetség la p j á b a n !

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető Határnap Eri.

Polgármester. Budapest
jan

21 51
Belügyminisztérium. Budapest _ 21 51

Fa- cs vasá lIvunyok ....... Honv. közp. cp. oszt.. Budapest 21 51
11 o :.v . közp. ep. oszt.. Budapest 21 52

Gyógyászati cikkek -- --- Máv. Betegs. Bizt. Int. Budapest 21 1
Bőr ................... 21 1
Textilanyagok --- --- -....... Máv. igazgatóság. Budapest 21 1
Faanyag ....... - --- - - - Iparügyi minisztérium. Budapest . 21 1
Szerszám, gépek és kocsik Polgármester, Debrecen - 22 1
Szénpernye eladás ... --- M áv Üz.letvezetöség. Budapest - 23 52
Villanyszerelési munka Polgármester. Budapest - 23 1
Felvonók karbantartása --- Posta vezérigazgatóság. Budapest - 23 2
Vízvezeték, gázberendezés Polgármester. Budapest - 24 1
Papír ________ __________ - Á llam i nvomda igazg., Budapest 24 2

Elöljáróság. Szőreg 25 48
Alispán. Pécs 25 51
Polgármester. Makó - 25 51
Elöljáróság. Pécsvórad 25 52

V egyes vas es vegy. cikk Iparügyi minisztérium. Budapest 25 1
Polgármester. Székesfc hérvér - 25 2
Belügyminisztérium. Budapest - 27 51

[Nyomtatványok --- - Polgármester. Kiskunhalas M 27 2
Kötél- és varrózsineg Dohánvjöv. közp. ig., Budapest - 27 2
Motalkó -- .................... Polgármester. Kiskunhalas - 27 2 .

feteerauícrriCi_.íck, autó- ! 
buszok, u ícasaprőgépek, 
tűzoltó-, iocsoló-ausok, 
Teudlaf? — DKtrich-féle 
armakrék, szivattyúk, 
tűzoltósági ás k ö ze g é s z 
ségügyi szerek , köztisz
tasági eszközök .
K i v á l ó  e g y e l i )  g y á r t m á n y o k :
Ipari stabilmotorok. lokomobilok. 
mezőgazdasági gépek. traklorok. 
vizhoraó- és öntözőkocsik. KüScn- 
fé t e  h e n g e r e l i  á ru k . acél- és 
vasönlvények. ö n :? !  1 v a s c s ö v e it  
és karikás k<.!y ♦  J o b b á g y ,
f é l e  f o  í v t o  n o  g  ő  k á l y 
h á in k  f e l ü >  m ű i  h a t a t l a n o k  !
1 artalékaikatrcszc k mezőgazdasági 

gépekhez és automobilokhoz.

Magyar kir. áll. vas-, 
acél- és gépgyárak
Bpest, X. Köbányai-ut 21

T e le fon . : 4 0 -0 -2 0 .

É rs a a á  D Ó  ADRIA ti]
; Budapest. V III.. K isfaiudy-u 39 

Teleioa : SS—2— 58

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC-nél

BUDAPEST,
IV. Károly-krt. 28. IV. Gerióczi-u. 5

UJLRICH B. J.
B U D A P E S T

VI., Vilmos császár-ut 31.

t F iirdöberen dezések , 
ólom , vas  és  r é z 
csövek , szivattyúk, 
horgany, vas  és réz 
lem ezek .

CSÖVEK FÜRDŐKÁDAK MOSDÓK
V ízveze ték i sze re lvén yek , horg-nyletr.ez, horganyzott 
vas lem ez. Mannesm anncsa és  V askereskede im i r.-t.

B u d a p e s t ,  V I.. K ir á ly  u c c a  8 2 .

i U E l N  A L A D Á R  is!,*-,,
á o i f a n y  v i s ó k  nagykereskedése
VI., SZOMDY UCCA 94. Telefon 13-9-52.

A  M A G Y A D  
IP A P  D IA D ALA

KAPHATÓ
M IN D E N

HARISNYA
JÓ Ü ZLET B E N

MELLIHGER-féle „CASIND11.  pörkölt kávé a legjobb, j

L I N G E L
Bab, borsó , lencse , mák

le g o lc s ó b b  á rb a n
B Ú T O R  B U D A P E S T , 

R O Z S A -U . 4 .
R a d O  Pál Vili., R ö k k  S z i lá r d  u c c a  21. T e le fo n  = 3 4 - 0 - 5 9

Naponía
FRISS TOJÁST

Dl LENAHDO és TARSA
maroni, déligyümölcs, 
korai főzelékek, friss

S te in b a c h
J á n o s

közp. fűtés-, gáz-, vízvezeték, csatornázás 
cputetbádogos és lakatos munkák vállalnia

t  í r no ó h  Bp V I., Göfnb-utca 44a Telefon 90-3-31. (Csata-utca sarok )

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68

kedése
Budapest, iroda és raktár 

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

Tele fon : 87-7-10.

E H e rc e g

sleriiázy husárugyár
Ajánlja  : Kapuvár, Sopron vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e lv  á g o t t a i t .  húskonzerveit e s i 

T E S T Ő R  ételizesitőit.

H O L U B  S O R O Z O
K o s s u th  L a jo s  u tc a  12. 

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

M agya rország  aranykcszoru i 
mestere, több aranyérem  

tu lajdonosa

Szlezák László
harangcrcontőde. h aran gfe l

sze relés  és harangiábgyár

BUDAPEST, VI. FRANGEPAN-U . 77 
és PETNEH ÁZY-U . 78 egyes,let! 

telken.
Gyár bejárata : VI. PETNEH ÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91 3  5 3 .

Haidekker
k e r íté s

Felelős szerkesztő: Tábory Gábor 
K iadótulajdonos: Baross-Szöoetség K  

reskedő. Iparos és Rokonszakm ák  
Országos Egyesülete.

Felelős k iad ó : dr. Dom okos LáaaA

Nyoma lő tt: Pau lovils Imre könyvnyomdájában Budapesl. VII. Nyár-u. 6. —  Tele lőn  ,S7_ 3_ 13
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