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Ünnepi ülésen adják át Bajosa dísz
polgári oklevelét Blovszky Jánosnak

Gátszakadás
Le kell győznünk a megpróbál

tatások és a pusztulás hullámait, 
fel kell készülnünk az eljövendő 
idők békés napjaira, vagyis sür
gősen pótolnunk kell a múltak 
súlyos mulasztásait.

Ali magyarok megjártuk a kál
vária stációit. Ezer éven át hor
doztuk keretiünket, most sóvá
rogjuk és várjuk a megváltás és 
a béke allelujáját.

A  természeti csapások, amelyek 
a múltban es jelenben is sú
lyosan reánk nehezednek, szinte 
megoldhatatlannak látszó felada
tok elé állítanak bennünket.

Veszélyben a magyar élet! A  
társadalmi és a gazdasági erők 
vállvetett erőfeszítéseitől várjuk a 
döntő segítséget. Elérkezett a mi 
szent háborúnk!

Viasza keli foglalnunk a türel
metlenség, a lángoló és gyűlölkö
dő viták területen az v.s magyar 
tőidet és ott el kell ültetnünk 
az alacsonya bbrendú szellem he
lyébe a maga&abbrendut, az anya
gias önzés helyébe a tisztul tabo, 
nemesebb, einelkedettebb, a ma
gánérdekek fölött álló jobb és 
emberibb alkotásokat, hogy a ma
gyar Lélek győzzön, diadalmaskod
jon az anyagias világ felett.

Fel kell ismernünk, meg kell 
értenünk a magyar jaj-kiáltásban 
krisztusi szeretet igaz értelmét, 
meg kell hallgatnunk és ereznünk 
kell a magyar szív dobbanását.

Szakad a gá t'. Gyors segítség 
kell ott, ahol a leggyengébb a 
magyar élet. Nem siránkozó sza
vakkal, de megértő és teremtő 
cselekedettel, nagy, komoly áldo
zattal.

A  gátszakadás kiöntötte a leg
sürgősebb teendők sokféleségét és 
hatalmas arányait, amelyek itt 
huliámzanak előttünk.

Ali a gazdasági élet felé tekin
tünk. Féltjük a kis, a gyenge 
existenciákat. Ott — a falusi 
életben, a családvédelem sürget 
nagyvonalú szociálpolitikát, itt a 
forgótőke, a nyersanyag, a pro
duktív eszközök hiánya kiált erő
teljesebb állami beavatkozást.

A falusi életben a családvéde
lem, az egészségügyi gondozás ta
gadhatatlanul a legjobb úton ha
lad és szép eredményekkel kecseg
tet. A  munka tervszerű, kellőké
pen elő van készítve.

A gazdasági életben más, sú
lyosabb megpróbáltatások előtt ál
lónk. A  mi ifjúságunk most lé
pett ki a zajló életbe. Feladata: 
a vállalkozási szellem átérítése és

A  nagykanizsai választókerület 
]>olgársága bennsőseges ünnepség 
keretében adja át vasárnap Bajcsa 
község díszpolgári oklevélé t  I lovsz- 
ky János országgyűlési képviselő, 
a Baross Szövetség országos elnö
kének.

Az országos elnök több ország- 
gyűlési képviselő kíséretében és a 
Baross Szövetség vezérkarának 
tagjaival, vasárnap reggel a tr i
eszti gyorsvonattal utazik Nagy
kanizsára, ahol a pályaudvaron ün
nepélyesen fogadják a kerület ve
zetői és polgárai.

A  képviselők és a Baross Szö
vetség vezető tagjai Ilovszky Já
nos vezetésével délután fél négy

Csütörtökön délben megkezdődtek 
Bclgrádban a magyar-jugoszláv ke
reskedelmi tárgyalások. A magyar 
delegáció Nickl Alfréd meghatalma
zott miniszter vezetésével csütörtö
kön reggel érkezett meg a jugoszláv 
fővárosba, tizenegy órakor Andres 
dr. jugoszláv kereskedelmi minisz
ter fogadta őket és tizenkét órakor 
már megkezdődött a tanácskozás.

Magyarország és Jugoszlávia — 
mint ismeretes — 1936 decemberé
ben kötött kereskedelmi szerződést, 
amely 1939 december 31-én járt le. 
A  kereskedelmi szerződés megújí
tására azonban technikai okokból 
nem kerülhetett sor és a régebbi 
megállapodást először három hónap
ra 1940. március 31-ig, majd júli
us 30-iki hatállyal meghosszabbítot
ták azzal a kikötéssel, hogy ez alatt 
az idő alatt a két ország gazdasági 
bizottsága összeül és uj szerző
dést köt.

Az európai háború idején fokozott 
jelentősége van a jugoszláv kapcso
latoknak és különösen ipari termé
keink elhelyezésére bő lehetőség nyí
lik Jugoszláviában. Már az utóbbi 
hónapokban is jelentős emelkedés 
mutatkozott a magyar-jugoszláv áru-

a kockázat vállalása. Veszélyek 
fenyegetnek, de nagy lehetőségek 
kecsegtetnek. A  gyakorlati élet le
vegője szüremlett be a felnyitott 
zsilipeken, — ahol az elmélet nem 
mindig azonos a valósággal.

Most, amidőn az ország egész 
rendjének átépítéséről beszélünk, 
amidőn őrködünk afelett, hogy a 
gazdasági életben gátszakadás ne

órakor megkoszorúzzák a nagyka
nizsai hősök emlékművét, majd 
kanizsa követe körzeti pártérte
kezletet tart délután 4 órakor az 
ipartestület székhazában.

A  díszpolgári oklevél átadása 
délután 6 órakor lesz a városháza 
dísztermében. Az ünnepi ülésen 
vitéz Teleld Béla gróf főispán és 
Krátky István dr., nagykanizsai 
polgármesterrel áz élén résztvesz 
a kerület minden számottevő egyé- 
nisége és Bajcsa község népes disz
kül döttsége.

A  díszpolgári oklevél átadásakor 
Ilovszky János országgyűlési kép* 
viselő beszédet mond, amelycf

csereforgalomban és remény van ar
ra, hogy az uj kereskedelmi szerző
dés megkötése után gazdasági kap
csolataink még jobban elmélyülnek.

A  jugoszláv vendéglősök budapes
ti látogatása során bensőséges kap
csolat jött létre több Baross-tag és 
jugoszláv vendégeink között, akik 
most már állandó levelezésben van
nak tagjainkkal. A Baross Szövet.-

A  Baross Szövetség szállítmányo
zási szakosztálya már két évvel ez
előtt felhívta az értelmiségi kor
mánybiztosság figyelmét a keresz
tény szállítmányozási tisztviselők ki
képzésének fontosságára. Kezdemé
nyezésünkre már tavaly kiképeztek 
negyvenhárom keresztény fiatalem
bert erre a szakmára és ma már 
valamennyien hasznos tagjai a szál
lítmányozó szakmának.

Most ugyancsak Baross-kezdemé- 
nyezésre Kultsár István értelmisé-

érhessen bennünket, a mi fela
datunk, hogy megteremtsük a tisz
ta légkört az erők összefogásához, 
mert csak nagy erkölcsi összefo
gással és erkölcsi bátorsággal szo
ríthatjuk vissza az érvényesülési 
konjimkturakeresőket. Az anyagi- 
asság győzelmét a lélek fölött.

Akik terveket csinálnak és azo
kat meg is valósítják, ismerjék és

nagy érdeklődéssel vár a kerület 
polgársága és a keresztény keres
kedő- és iparos-tábor.

A  diszülést követően este 7 óra
kor a vidéki küldöttségek tiszte
legnek Ilovszky János előtt, majd 
8 órakor a Korona-szállóban est
ebédet adnak tiszteletére.

Hétfőn, Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony napján délelőtt 10 órakor 
Ilovszky János fogadást és pa
nasznapot tart a választók részé
re a Magyar Élet Pártja helyi
ségében, a Baross-tagok számára 
pedig a nagykanizsai Baross Szö
vetség termében. Utána a válasz
tókerület több községében beszá
molót mond és látogatásokat tesz.

ség a maga részéről is mindent el
követ, hogy a magyar-jugoszláv kap
csolatokat minél jobban kiépitse.

A  jugoszláv-magyar barátsági kap
csolatok kiépítését szolgálta az el
múlt héten megrendezett magyaros 
tavaszi divatbemutató is, amelyet a 
Baross Női Tábor a jugoszláv ven
dégek budapesti látogatása alkalmá
val és az ő részükre rendezett.

gi kormánybiztos elhatározta, hogy 
hetvenöt keresztény szállítmányozá
si tisztviselőt képeztet ki, hosszabb 
tanfolyam keretében. A hallgatók tíz 
hónapon keresztül harminchat elő
adó előadásait hallgatját végig.

A tanfolyam költsége meghaladja 
a 90.000 pengőt. Ezt részben a szál
lítmányozó szakma, részben pedig 
az értelmiségi kormánybiztosság bo
csátja rendelkezésre. A  tanfolyam 
vezetését a Baross Szövetség szál
lítmányozási osztálya látja el, Boron

szeressék a magyar népet és vele 
együtt szolgálják a nagy nemzeti 
érdekeket. Az irányító posztokon 
pedig olyan emberek üljenek, 
akikben friss és izzó nacionaliz
mus lobog, akik nem a politikai, 
vagy szociális változásoktól vár
ják a jobb időket. ( —)

László kér. tanácsos, szakosztályi 
ügyvezető elnök irányításával.

A  tízhónapos tanfolyamon huszon
öt tisztviselőt nyelvtudással forgal
mi tisztviselővé, huszőnőtöt érettsé
givel vámkezelővé, huszonötöt pedig 
négy középiskolai végzettséggel kül
ső tisztviselővé képeznek ki, akik 
a tanfolyam után 150, 120, ületve 100 
P havi kezdőfizetést fognak kapni.

E hét keddjén értekezlet volt a 
kereskedelmi minisztériumban a nyá
ri időszámítás bevezetésének kér
désében. Tudvalevőleg az egész ma
gyar gazdasági élet a nyári idő
számítás bevezetése mellett foglalt 
állást, elsősorban takarékossági 
okokból. A  legmagasabb fórumok is 
megértéssel fogadták ezt a kívánsá
got, de a keddi értekezleten azonban 
mégis úgy kellett dönteni, hogy a 
nyári időszámítás bevezetését elej
tik, legalább is egyelőre. A  magyar 
államvasutak kifogására döntöttek az 
értekezleten ilyen értelemben. A 
MÁV. ugyanis kötve van a külföldi 
vasúti összeköttetésekhez és ezeknek 
az átáll iíása a nyári időszámításnak 
megfelelően hosszabb tárgyalásokat 
és előkészítést igényel. A  rendelke
zésre álló idő rövid és így kétsé
ges, hogy át tudják-e hidalni az 
előkészítés nehézségeit, de ha igen, 
a nyári időszámítás bevezetésére, 
akkor még az idén sor kerülhet

Tilos a ba rom fi  
tú ltöm ése

A földművelésügyi miniszter ren
deletet adott ki a forgalomba ho
zott baromfi tultömésének eltiltásá
ról. A  rendeletben hangoztatja a 
miniszter, hogy egyesek emészthe
tetlen anyagokkal, vagy folyadék 
erőszakos beöntése utján tulitatott 
baromfit hoznak piacra. Az érték
telen sulygyarapitást előidéző eljá
rás megbetegiti a baromfit, busa 
sötétebb szinü lesz, bőre a kopasz- 
táskor beszakadozik, tehát kivitel
re alkalmatlanná válik és sokszor el
hullást is okoz. Végeredményben te
hát ez az eljárás káros közgazda- 
sági szempontból és állatkínzást is 
jelent. A  belügyminiszterrel egyet
értésben elrendeli: tilos a forgalom- 
bahozásra szánt baromfit, libát, ka
csát, putykát, stb. tultömni, vagy 
erőszakos beöntés utján tulitatni. 
Aki ez ellen vét, kihágásért nyolc 
napig terjedhető elzárással bünte
tendő.

Baross a jugoszláv-magyar kapcsolatok kiépítéséért

75 keresztény speditőrt 
képeznek ki

Nem lesz az idén 
nyári időszámítás

D r e h e r  B a r a c k  - v a l ó d i  p á r l a t
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Uj kereskedelmi 
tanácsosok

A hivatalos lap közli, hogy az ér
dekképviseleti kijelölések alapján a
Magyar Statisztikai Értékmegállapító 
bizottságba a kereskedelemügyi mi
niszter a következő gazdasági szak
férfiakat nevezte ki kereskedelmi ta
nácsosi címmel: A Baross Szö\eí- 
ség képviseletében Lugossy Géza 
gyárigazgatót, to\abbá más érdek- 
képviseletek kijelölése alapján a 
Baross Szövetség következő tagja
it: Hamerli Józsefet (Pécs). Rauner 
Mihály felsőházi tagot (Sopron), 
Burkert Antalt, a Baross Szövetség 
pécsi fiókjának ügyvezető elnökét, 
clr. Földváry Andort, Boron Lászlót, 
a szállítási szakosztály ügyvezető al- 
elnökét, dr. Papp Zoltánt, a Hirman 
gyár igazgatóját.

Fenntartva

Fied ler János
len ipar i r.-t. 
Budapest, V., 

részére. N á d o r -U tC H  34-

Ár kormány biztosság
A  B aross S zö ve tség  közli a z  e lm ú lt héten  k iad o tt 
va lam en n y i f o n t o s a b b  á r e n g e d m é n y e z é s t  

és á rko rm á n y b iz to s i re n d e lk e z é s t!
A  buudapesti burgonya-nagy/ce- 

reskedők egyesülése engedélyt ka
pott arra, hogy a hámozási költ
ségek emelkedésére való tekintet
tel a zúzott burgonya árát má
zsánként 50 fillérrel felemelje.

A Községi Élelmiszer üzem hús
árainak következő változtatását 
engedte meg az ár kormány biztos: 
Füstölt fej kg az eddigi 1.30 he
lyett 1.60 P., tepertő 1.80 helyett
2. - P., sertésláb 0.40 helyett 0.60 
P., füstölt oldalas 2.— helyett 
2.20 P., kolbász 1.40 helyett 1.60 
P., sertéscsont 0.26 helyett 0.40 P.

Azokra a hentesekre, akik nem 
kérték külön a húsárak megálla
pítását. a -fenti árak kötelezőek, 
mint legmagasabb árak.

A Selmecy Miklós sörét gyár 
részére a múltban engedélyezett 
felárat a lágyserétnél 11 száza
lékra, a kemény serétnél pedig 5 
százalékra mérsékelte az árkor- 
mánvbiztos.

Az ásványolaj nyilvántartási 
iroda engedélyt kapott arra, hogy 
a kereskedelmi minőségi ásványi 
könnyű kenő- és hengerolajra 100 
kg-ként megállapított 12 pengős 
felárat a belföldön előállított kü
lönleges minőségű ásványi kenő
olajak eladásánál is felszámíthas
sa.

A  Fantó R.-T. a külföldről be
hozott Turbina olaj 1939 aug. 26.-i

árához mázsánként 30. P felárat 
számíthat.

A Hangya R.-T. az aug. 26.-i 
árakhoz a következő felárakat 
számíthatja hozzá: sárga úszó ko
csikenőcs 7.34 P., fekete úszó ko- 
csikenőes 2.45 P., kék nszó ko
csikenőcs 7.29 P. per mázsánként.

A magyar mezőgazdák szövet
kezete engedélyt kapott, hogy a 
quassia-forgács árához mázsánként 
21.57 P. felárat számíthasson hoz
zá.

A Medica Planta kft. részére a 
magyar Planta tea forgalombaho- 
zatalánál a következő árakat álla

pította meg az árellenőrzés kor
mánybiztosa. Elosztói ár kg.-ként 
9.20 P., viszonteladói ár 10.50 P., 
fogyasztói ár 14.— P. A  honvéd
ség, kórházak, népkonyhák részére 
i/o kg. 1 kg.-ig, előírt csomago
lásban, legalább 5 kg.-nál 9. - 
P. kg.-ként.

Több cég kefe, meszelő és ecset
félék áremelése tárgyában benyúj
tott kérésére engedélyt kapott, 
hogy a külföldről behozott lószőr, 
fibrisz, pálma, valamint magyar 
sikárgyökér felhasználásával ké
szített cikkek árát a nyersanyag1 
drágulásának megfelelően emel
hesse.

A Hivatalos Lapban megjelent rendeletek:
A 3978. sz. r. a tej- és tejter

mékek legmagasabb árának meg
állapítása tárgyában kiadott 577. 
sz. rendelet kiegészítéséről.

A  6000. sz. r. a kész fér fi és 
fiúgyermek felsőruha- és kabát- 
készítő (konfekció) ipar nagyba
ni forgalmában felszámítható leg
magasabb bruttó haszonkulcs 
megállapításáról. (B. IC. márc. 22.)

A  4040 sz. r. a külföldről be
hozott fenyő, fűrészelt fa stb. el
adási árának megállapításáról ki

adott 10.300 1939. sz. r. módosí
tásáról.

A 6001 sz. r. a 4750. sz. és a 
6000 sz. a. kész felsőruha és ka
bátkészítő (konfekció) ipar nagy
bani forgalmában felszámítható 
legmagasabb bruttó haszonkulcs 
megállapításáról kiadott rendele
tek módosításáról és kiegészítésé
ről.

A  6060. sz. r. a zsinór, szalag 
és paszományárúk előállításánál 
felmerült költségtöbbletek felszá
mításáról és áthárításáról. (B. IC. 
márc. 24.)

K ib ő v ít ik  a z  ip a rfe l
ü gyelők  ha táskörét
Az iparügyi minisztérium törvény

előkészítő osztályán kidolgozták a 
szükségesnek mutatkozó reformot az 
iparfelügyelői hatáskörre vonatkozó
an. Az iparügyi minisztérium jelen
leg sok olyan ügyet intéz, amelyet 
a kisebbfoku iparhatósági szervek a 
maguk hatáskörében is elintézhet
nének. Az iparíeiügyeleti reform bi
zonnyal a hatáskör kibővítésével 
járna, amely mellett még a kívánatos 
decentralizációt is szolgálná és meg
gyorsítaná az ügyek elintézését. Az 
ország területének megnagyobbodá
sával különösen szükséges etéren is 
a decentralizáció bevezetése. Az or
szág területén jelenleg 17 ipar fel
ügyelői körzet van.

Pantodrog
Magyar Gyógynövény Rt.
Budapest, IX., Ferenc-kcrut 35 sz.

Minden mennyiségben legmagasabb napiáron
vásárolja az ö ss z es  cyőgvnövényel'et

A  v i l á g  n y e r s v a s  
é s  a c é l  t e r m e l é s e

Az elmúlt esztendőben a világ százalékkal részesedett, míg 3938-
nehézipari termelése csaknem ne- bán a világ acéltermelésének 16.5
gyedével emelkedett. A nyersvas- százalékát szolgáltatta. Erősen
termelés 23 százalékkal, a nyers- emelkedett. Kanada, India és
acéltermelés 25 százalékkal volt Ausztrália termelése az angol
nagyobb, mint 1938-ban. Legerő- anyaországnak teljesített nagy ha-
sebb volt az emelkedés az E. Álla- diszállítások következtében. A  ja-
raokban, ahol csaknem 60 száza- pán vas- és acéltermelés is emel-
lékkai nőtt a vas- és acélkohók kedett, de ez nemcsak konjunk-
termelése. Oroszországban a vas- turális jellegű, hanem az üzemek
és acéltermelés növekedése meg- kibővítésének eredménye.
lassnbbodott az előző évekkel A  nemzetközi vas és acél hely-
szemben. ígv a világ nyersacél zetet a termelés részletes adatai
termelésében 1939-ben csak 13.8 világítják meg legjobban

Nyersvas Nyersacél
1939 A világ- 1939 A világ-
ezer termelés ezer termelés

tonnában •/»-ában tonnában •/«-ában
USA 32.031 31.4 46.501 33.9
Oroszország 15.520 14.9 18.796 13.8
.Német Birodalom 12.720 12.8 14.642 11.3
Anglia 8.331 8.2 13.716 10.0
Franciaország 7.925 7.8 8.534 6.2
Japán 3.302 3.2 6.400 4.7
Belgium 3.068 3.0 3.036 2.2
Olaszország 1.016 1.0 2.726 2.0
Luxemburg 1.778 1.7 1.829 1.3
Kanada 813 0.8 1.321 1.0
A  világtermelés nyersvasijál 83 ■ acéltermelés pedig 109.2 millió

•■millió tonnáról 102 millió tonnára tonnáról 137.1 millió tonnára duz-
emelkedett egy év alatt, a nyers- 1 zadt.

Az alkalmazott az üzleti versenyben

A »semlegesek«

Az alkalmazott szinte ugyanazt a 
szerepet tölti be az üzleti életben, 
mint a hangos reklám: a beszélő 
film, a rádió, ő dicséri az árut, ő 
hívja fel az újdonságokra a vevő 
figyelmét, ő igyekszik a vevőt vá
sárlásainál irányítani, és ha ezt a 
szerepet jói tölti be, ha az ő akara
ta, az üziet érdeke érvényesül, jog
gal kijár neki az •ügyes eladó*, az 
»ügyes demonstráló* értékes cime. 
Valóban az eladás is a művészetnek 
egy faja, felbecsülhetetlen értéket 
jelent. S megállapítható, hogy köny- 
nyebb termelni, mint eladni

A  hang azonban, ahogy egy kér
désre felelnek, lehangolhatja a vevő 
vásárlási kedvét. A hanyag eláru
sító elriasztja a vevőt, a túlbuzgó 
alkalmazott fecsegése pedig unottá, 
gyanutkeltővé válhat. » Dicsérd a 
magad árujának a jóságát, kiválósá
gát, de az igazság keretein belül 
és ne ócsárold a versenytárs áruját 
és anuak munkáját.*

A  szűkszavú alkalmazott sídntoly 
veszedelmes, mint a bőbeszédű, ő az 
u. n. agent provocaleur-ok biztos 
csemegéje. »Tiszta selyem áru?* 
•Igent* mond, vagy int, bár mü-

selymet kínál. A szűkszavú a » Fa
vorit® melltartót kérő vevőnek fi
gyelmeztetés nélkül más árut mutat. 
Szófukar ahhoz, hogy a vevőt fi
gyelmeztesse. hogy a »kért árut a 
cég nem tartja.« Ha pedig a vevő 
újabb kérdéssel » ostromolja«, ki
jön a nyugalmából s csak odaveti: 
» Ilyet mi nem tartunk«, •kiselejte
zett áru*. »összcvásárolt holmik®, 
•ilyen céggel nem versenyezhetünk®, 
• jobb árut nem is tarthat«. stb., 
stb.

Az eladás művészete
Vegyék e figyelmeztető sorokat 

komoly okulással és ne erősödjenek 
ineg egyesek abban a tévhitben, 
hogy az igazmondás keretein belül 
üzleti lehetőségek nincsenek, amikor
— miként arra unos-untalan reámu
tattunk —, a szabad kereskedelmi 
mozgás lehetőségeire nyújtott kere* 
tek kiaknázhatatlan területet nyúj
tanak a leleményességnek, az ügyes
ségnek, a szolid »bemondásoknak«,
— akár a naiv, az udvarias, tömjé- 
nező, a vevők leikébe ható, azt 
irányító, de veszélytelen trükköknek: 
az eladás művészetének.

’& C u itu A -e d t
A kereskedelmi képviselők és 

utazók szakosztálya április 7.-én, 
vasárnap este 6 órai kezdettel 
tánccal egybekötött »tavaszi vidám 
estet: rendez, melyre minden Ba- 
■ross-tagot és családját tisztelettel 
meghívja a Rendezőség. Közremű
ködnek a Baross Szövetség műked
velő tagjai és hozzátartozóik. 
Megjelenés utcai ruhában. Tánc 
éjjel 2 óráig a díszteremben. A  
Mezőgazdasági Kiállításra feljövő 
vidéki Baross-tagokat és hozzátar
tozóikat szeretettel várjuk és kér
jük, hogy a »vidám estet:: iktassák 
programjukba. Vacsora az étte
remben, polgári árak!

A francia Révue Éeonomique egyik 
cikkében a semleges államok gaz
dasági jövőjéről beszél. Az összes 
európai semleges országok száma 
huszonöt. Ezek között Olaszország
nak van legnagyobb jelentősége. A 
kis semleges országok politikája he
lyesnek bizonyult, bármily nyomás
nak voltak is eddig kitéve. Hogy 
semlegességüket a háború egész tar- 
tartama alatt meg tudják őrizni, 
meg kell erősiteniök együttműködé
süket és el kell ismerniök egy sem
legességközi közösséget azok között 
az államok között, amelyeket ugyan
azok a szándékok vezetnek. Fel kell 
ébreszteni a semlegesek sorskőzosse- 
gének érzését. E célból az egyes

A lakbérrogzitő rendelet megje
lenésekor aggályok merültek fel, 
hogy bár ezzel a kormány megaka
dályozta a lakások és üzletek bé
rének emelését, de mód nyílik ncl- 
lette arra, hogy a háztulajdonosok 
indokolás nélkül felmondhassák a 
helyiségeket és ezzel burkolt for
mában, különféle címeken, lakbér- 
drágítást hozzanak. Hire járt már, 
hogy a rendeletnek ezt a hézagos
ságát és a lakáshiányt egyesek ar
ra használják fel, hogy megint be
vezessék a háborús időkből ismert, 
rosszemlékű »lclépést« és ezzel pó
tolják a rögzített béreket.

Értesülésünk szerint az igazság
ügyi minisztériumban már el is ké
szült ez a pótrendelet-tervezet. mely 
a lakbérrendelet kiegészitéseképen 
korlátozni akarja a felmondást, ami
nek különösen a most következő, 
májusi költözködési negyedben van 
igen nagy jelentősége, mert sokan, 
akiknek lakását felmondták, nem 
tudnak uj lakáshoz jutni. Hir sze-

államoknak a végső következtetést 
is le kell vonni. Meg kell érffsi- 
teni azt a meggyőződést, hogy közös 
fellépésüknek megfelelő hatása lesz. 
Ehhez pedig az kell, hogy adják 
fel eddigi passzivitásukat és min
denre készen kell állniok. A  kis 
államok feladata a közvetítés is. 
A kis államok növekvő súlya győ
zelemre vezeti a » harmadik Euró
pát.® A mi külpolitikánk iránya 
megnyugtat bennünket. Az önálló 
magyar birodalom gondolatát követ
jük. Igaz magyar vaktán senkit sem 
követ, csak a magyar hagyományo
kat, csak a magyar nemzet javát, a 
magyar élniakarást, — fennmaradá
sunkat.

rint szó van arról is, hogy a má
jusi felmondásokat érvénytelenítik.

Fel kell hívnunk a figyelmet ezút
tal is arra. hogy különösen a kiske
reskedő- és iparosegzisztenciákat 
veszélyezteti az a lehetőség, hogy 
üzlethelyiségüket minden indokolás 
nélkül felmondhatják. Szükség van 
nemcsak a lakások és lakók védel
mére, hanem az üzlethelyiségek, 
bolthelyiségek s igy a kiskereskedők 
és kisiparosok megvédésére is.

A  lakbérrogzitő rendeletnél több 
oldalon kételyek merültek fel, hogy 
vonatkozik-e az üzlethelyiségre? 
Szükségessé vált a hivatalos ma
gyarázat, hogy igenis, az üzletekre 
is kiterjed. Célszerű volna azonban 
már most elkerülni a félreértés le
hetőségét s a pótrendeletben a vé
delmet a leghatározottabban kiter
jeszteni az üzletekre is.

llríra a i a Sírra Szöielsíg Ittlíto 1

Védelmet
a „lakáspótrendeletben“ 
a z  ü z l e t e k n e k  i s
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A  gazdasági ankéten ismételten 
felvetődött a kérdés, vájjon mi 
lehet az oka annak, hogy a most 
gazdaságilag újjáéledő ipar, ke
reskedelem és őstermelés nem ve
szi erőteljesebben igénybe a véd
jegy ismertté válása révén a már
kás áruvá alakuló eszmei értékek 
alkalmazását? E  kérdésben a Sas- 
lehner András cég szeniorjához, 
üaxlehner Kálmánhoz fordultunk, 
aki, mint az egyes világszerte leg
ismertebb márka tulajdonosa, a 
következőket mondotta:

— A  felvetett kerdesre igen 
könnyű a válasz. Az ok részben 
es főképen a kellő töke hiánya, 
részben a védjegyes árúban rejlő 
gazdasági értek fel nem ismerése
—  vagy félreértése, avagy végül a 
védj egyes árúk propagáláshoz 
feltétlenül szükséges, széleskörű és 
sokoldalú szakértelem lekicsinylé
se, vagy annak egyedül reklám
értékként való kezelése.

— Az első megái lapitásom, hogy 
az árú elnevezése, védjegye, amig 
eljutott ahhoz a nagy, gyakran 
felbecsülhetetlen erejéhez, hogy új 
árút teremtett, — a védjegy tu
lajdonosa tetemes anyagi áldoza
tot hozott és értékes gazdasági 
munkát fejtett ki.

A  m á r k a

i r á n y i t

— Második észrevételem, hogy 
a védjegyes árúk elötérbelépesével 
mind erőteljesebben tör utat az 
az a felfogás, illetve az a véle
mény, hogy a védjegyes árú tér
hódításával a kereskedő már nem 
árúismeretek alapján vásárol, ha
nem követve a közönségnek a rek
lámeszközök útján felkorbácsolt 
érdeklődését, bizalmát, egyes véd- 
j egyes árúk jóminősége iránt, il
letve »vélt jóminősége iránt , a 
közönség ízlését, nemkülönben a 
maguk jól felfogott érdekeit is 
követve, mindinkább védjegyes 
árukkal rendezik be üzleteiket. 
Aki tisztában van a márkás árúk 
gazdasági erejével és jelentőségé
vel, azzal nem kell vitatkoznunk 
a tekintetben, hegy a márka a 
fogyasztók bizalmában leli erejét, 
a  fogyasztót az árú keresésében 
vezeti, irányítja, védelmezi a fo
gyasztót, hegy valóban kézhez 
ka-pja azt az árút, amit keres, 
amit termelő, a gyáros, a keres
kedő évtizedes, sőt évszázados 
munkájának gyümöleíseként neki 
felajánl. Nyújtja néki az árúk 
megbízható súlyát, tisztaságát, 
amelyhez még hozzájárul az is
mert ár, a készen csomagolt árú 
kiszolgáltatásával járó időmegta
karítás.

—  A  védjegy tehát az ipar és 
kereskedelem talaján előállott és 
fejlődő intézmény. A  vállalat tu
lajdonosainak egymást követő ge
nerációi által kifejtett szorgalom

LUNA
sósborszesz
J m , 50*!° alkoholtartalom
nál, kitűnő minőség

Gyártja: HAZAI LIKŐR. RUM és 
SZESZGYÁR R T.

eredményét, az általuk létesített 
szellemi vagyont van hívatva a 
jogrend által biztosítani.

—  Az ipari és kereskedelmi for
galom nemzetközi jellege mind
inkább előtérbe lép és a kulturá
lis haladással előtérbe lép a 
szellemi javak fokozatos bevonása 
a jogvédelem kereteibe. Éppen e j  

teszi az (gyes nemzetek közti, mi

nél intenzívebb érintkezést kívána
tossá: eszmei javaiknak, márkás 
árúiknak kölcsönös kicserélését. Itt 
nemes versenyre kelnek a leggyak
rabban a nemzet talajához, ipa
rához és kereskedelmi munkájához 
kapcsolódó gazdasági értékek. Ér
tékek, amelyre a kultúrállamok, 
m ^  háborús időkben is, oly ébren 
vigyáznak.

véd jegy  -  erkölcsi kötelék
—  A  védjegyben látom v. gül azt 

a hatalmas erkölcsi köteléket, 
mely a védjegyes vállalatot a kö
zönséggel összekapcsolja. A  vevő, 
aki a védjegyes árú után kutat, 
éppúgy érdekelve van a hamisí
tatlan árú feltalálásában, mint a 
véd jegy tulaj donos, akinek ezenfe
lü l védjegyének helyes felismerésé

hez még üzleti hírneve, reputá
ciója, sőt igen sok esetben exjs- 
tenciális érdeke is fűződik.

- A siker útja nehéz és fárad
ságos. Nentsak tőkét követel, ha
nem a tökének helyes és célirá
nyos felhasználását. Kitartó, be
csületes szakmunkát. Nem reklám
érték teremtése a cél', — annak

lelkiismeretlen kihasználása, mert 
ez a munka állandó értéket nem 
is teremthet és megbosszulja ma
gát. Sikert csak az a márka biz
tosíthat, amely önmagában véve 
komoly gazdasági tartalommal 
bir, amely a vállalat erkölcsi ere
jéhez és teJcintél/yéhez fűződik, — 
azzal áll vagy bukik. Az ily már
ka nemcsak gazdasági, hanem 
nemzeti érték.

Kereskedőinknek és iparosaink
nak figyelmét nyomatékkai felhív
juk a márka (védjegy) oltalom
ban rejlő gazdasági erőre, őke* 
a védjegyoltalom igénybevételére 
serkentjük ott, ahol magyar már
kacikkek alkotására és sikertel
jes bevezetésére kedvező alkalom 
nyílik. Kiváló és világszerte is
mert magyar márkáink nagy bel
földi és nemzetközi sikerei adja
nak ösztönzést a magyar terme
lőknek, kereskedőknek és iparo
soknak, hogy újabb magyar gaz
dasági értékekkel gazdagítsák a 
magyar és nemzetközi piacot.

Rendelet készül a drogista utánpótlás 
m egkönnyitésére

A drogista társadalom az utóbbi 
években nagy aggodalommal látja, 
hogy a tanoncok és segédek után
pótlásában bajok mutatkoznak. En
nek az okát a szakma vezetői ab
ban látták, hogy a jelenlegi rendel
kezések szerint a drogista iparban 
csak olyan tanulók vehetők fel, akik 
hat középiskolát végeztek. A magyar 
közoktatásügy mai szervezetében 
azonban nincs olyan iskolatípus, 
amely hat középiskolának elvégzésé
ből állna és így a drogista szak
mában tanoncokul jórészben csak 
az iskolától eltanácsolt, vagy vaia- 
mely ok miatt tanulmányaikat foly
tatni képtelen ifjak jelentkeztek, 
mert csak ezek hagyták el hat kö
zépiskolai osztály elvégzése után is
kolájukat. Ilyen különböző defek

tusokban szenvedő tanulók azonban 
a drogista szakmának nem váltak 
hasznára.

A  szóbanforgó rendelkezés élet
belépése, vagyis 1936 óta a szak
mára jelentkezők túlnyomó része 
tényleg nem ezek közül az ifjak 
közül, hanem az érettségi vizsgá
latot tett fiatalok közül került ki.

A  zsidótörvény életbelépésével 
megnyílt munkaalkalmak és az ér
telmiségi kormánybiztosság által 
megindított elhelyezési akció azon
ban ennek az értékesebb utánpótlási 
rétegnek a tanonci sorsnál sokkal 
kedvezőbb munkaalkalmakat bizto
sított és igy a szakma ezeket is 
elvesztette.

A  te rv e z e t
A szakmai érdekképviselet elő

terjesztésére most ezeknek a ba
joknak az orvoslása céljából a ke
reskedelem és közlekedésügyi mi
niszter rendelettervezetet dolgozott 
ki, amely a tanoncok és segédek 
iskolai előképzettségét négy közép
iskolai osztály elvégzésére szállít
ja le.

A Baross Szövetség drogista szak

osztálya — a szakmabeli többi 
érdekképviselettel összhangban — a 
tervezetben foglalt intézkedéseket 
általában örömmel üdvözli, de egy
ben kéri, hogy a felsőbboktatási 
reform megvalósítása, valamint dro
gisták karpaszomány viselési jogo
sultságának elismerése érdekében 
egyidejűleg intézkedés történjék.

M agyar nevet az üzleteknek:
Művészekkel festessük a cégtáblákat

Nagyon életrevaló és ügyes öt
letet pendített meg a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségének kultúr
politikai szakosztálya. Köztudo
mású, hogy a magyar festőművé
szek gazdasági helyzete az utóbbi 
időben nagyon leromlott. A  ma
gyar társadalom azonban Horthy 
Miklósné akciója nyomán szere
tettel fordul a művészek felé és 
minden lehetséges eszközzel felka
rolni kívánja a magyar képzőmű
vészetet.

A  TESZ kérdést intézett nagy
nevű kiváló festőművészekhez, 
hogy a kereskedelmi élettel haj
landók volnának-e közelebbi kap
csolatba lépni? Az elgondolás az,

hogy üzleti portálok és cégtáblák 
festését hivatott művészekre biz- 
nák.

Van erre egy kitűnő példa a 
múltból. A  100 éves régi belvá
rosi Mössmer-cég üzleti cégtáblá
ját annakidején a magyar képző
művészet egyik leghivatottab ve
zéregyénisége, Barabás Miklós fes
tette. Az a szép krinolinos meny
asszony ma is ott áll a váci-utcai 
üzlet bejáratánál. Ehhez hasonló 
módon kellene a magyar kereske
dő-házak külső dekorációját hiva
tott művészekkel megterveztetni és 
kivitelezte tni.

A  gazdasági életben hagyomá
nyős magyar és nemzeti érzés fel-

Poels és Társa Pápai Husárugyára
m árkás minőségű hentesárui, 
gépsonkái és dobozsonkái az 
egész országban közismertek!
Gyors szállítás postán 5, 10, 15,20 kg-os cso
magban és vasúton, csak viszonteladóknak 

la. s e r t é s z s í r  Va, 1, 2 kg-os csomagolásban és 25 kg-os ládákban
Telefon: Pápa 1188, üzleti órákon kívül: 1145

élesztése különösen azért volna 
székséges, mert egy-egy uj cég 
inegindulása visszatetsző példáját 
mutatja a külföld majmolásának. 
Csaknem minden kávéházunk, il
latszertárunk külföldi nevet visel. 
A  német közvélemény nem tűrne 
el ennyi külföldi nevet és csak a 
magyarok bámulatos nemtörődöm
ségére vall, hogy ezt az idegen 
őrületet megtűrik. H a  magyar mű
vészek terveznék a portálokat és 
a cégtáblákat, akkor mindenesetre 
ízlésesebb, szebb és nemzetibb ké
pe volna a belvárosnak, meg a 
körutaknak. A  Baross Szövetség 
felkarolja ezt a gondolatot és leg
közelebb gyakorlati ötlettel fog a 
gazdasági világ elé állni.

Hirdessen a Baross Szövetség ‘ajuáéaa!

F A S Z É N
reto rta  é s  boksa  
csomagos. zsákos és fuvartételekben
H alm os és  V eszp rém y 

cégnél Budapest, Xl„ Etele-tér 7.
Kelenföldi-p. u. telefon: 259-875 
Fűszeresek, szabók, bádogosok ré
szére n a p o n k é n t i  szállítás.

Idétlen  terv  

h a risn ya -a u tom a tá k  

felállítására
Egyik vállalkozó szellemű tőké

sünk az illetékes hatóságtól olyan 
automaták felállítására kért enge
délyt, amelyek harisnyákat árusíta
nának és természetesen az üzleti 
zárórák után is a közönség rendel
kezésére állanának.

Az idétlen tervvel, amelyben 
egyébként semmi üzleti fantázia 
nincs, mert a különböző minőségek 
és különböző nagyságok az auto
mata kiszolgálásra a harisnyákat 
egyáltalán nem teszik alkalmassá, 
a Baross Szövetség divatáru szak
osztálya a legnagyobb eréllyel til
takozott minden ilyen automata-áru
sítás terve ellen. A szakosztály — 
nagyon helyesen — nem tartja meg
engedhetőnek, hogy a divatárú szak
mában az árusítás megszokott rend
jét ilyen és hasonló exotikus kísér
letekkel megzavarják-

Biztosrá vesszük, hogy az ille
tékes hatóságok is erélyesen vissza 
fogják utasítani ezt a halvaszületctt 
kezdeményezést.

A Baross csemege- és füszerke- 
reskedők szakosztálya március 31.- 
én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
ülést tart. Az elnökség beszámol 
az utolsó időkben történt gazdasági 
tárgyú eseményekről, majd az ak
tuális kérdések és panaszok tár
gyalására kerül sor. Az elnökség 
kéri a szakosztály valamennyi tag
ját, hogy az ülésen feltétlenül je
lenjék meg.

Három a magyarnak igazsága. 

Három kalap a Delfi reklámja. 
Hordjon ön is Delfi márkát. 
Pártolja a magyar munkát

TfagőMingi/efogakm'
Budapest, V . ,  Deák Ferenc-utca 19 B- Scl,,tl1 oyárimán»ainak

löelárusitója

Kneipp malátakávét! Budapest.
t t l a r a m  — K é v é h á i
E s k ü v ő k r e ,  társasösszejövetelekre 

különtermek.
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Biehn János rt.
aszfalt, kátrány- és vegyitennék gyár
K ö z p o n t i  i r o d a :  V . ,  A lk o t m á n y - u t c a  21

e* Telefon: 115—350

Kassán az iparengedélyek 
25°|o-a zsidókézben maradt

A múlt év közepén indult meg a 
Gazdasági őrségváltás, az iparrevi- 
zió a felvidéken. December 31-én 
zárták le az iparrevizió munkáját, 
aminek eredménycképen 10.860 zsidó 
ipar jogosítvány közül 4300-at hagy
tak meg. Kassán a kiadott iparen
gedélyek 23.22 százaléka maradt 
zsidökézen.

A  kassai kereskedelem helyzeté
ről érdekes kimutatást láttunk. Esze
rint túlsúlyban maradtak a zsidó 
kereskedők a termény és takarmány.

a szatócs, a fűszer és vegyeskeres
kedés, rádió és villamosság, zsibáru, 
ószeres, ócskás, zsákkereskedő, 
üveg és porccilán, bútor és furnir, 
ruha, szőrme, szállító, szőnyeg és 
kárpitoskellékek, tojás, baromfi, ke
fe, divatáru, rövidáru, katonai cik
kek, bőrdiszmüaru, bor, likőr, cipő. 
tűzifa, épületfa, építési anyag, illat
szer, marha- és lókereskedés, bőr 
és ralpbőr, látszerész és kesztyű- 
kereskedésben...

* » * * * * * » < %» % » » « » » » % » * * » » » » » » » » » » * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hogyan a laku l a  
nyersanyag-im port ?

A  nyersanyag-behozatal Magyar- 
országra különösen az 1939. év első 
nyolc hónapjában erőteljesen nö
vekedett. Nem kevesebb, mint 183 
százalékkal emelkedett a nyers- és 
ócskavasbehozatal, 110 százalékkal 
a nyersgyapjuimport és 116 szá
zalékkal a ;fésüsgyapju.

A  nyersanyagbehozatal a szom
szédos országokból tovább emelke
dett, a tengerentúli nyersanyagok 
importja azonban jelentősen csök
kent. Az emelkedés különösen a 
mürostoknál magas (126 százalék)

és a papirosanyagnál (112  száza
lék). Csökkenés mutatkozik a 
nyers- és ócskavas importjában 
(69 százalék) és a nyersguminál 
(68 százalék).

A  magyar vámpolitikai központ 
kimutatásából kitűnik, hogy a 
magyar közgazdasági élet egyre 
kisebb mértékben szorul rá import* 
olajra. Szeptember előtt 3 száza
lékkal, utána pedig az év végéig 
már 39 százalékkal csökkent a 
nyers ásványolajimport.

Legjobb áru , o lcsó á r,

Lengyel Hentesárugyár R. T.
Gyár és kiizp. ireda: Bpest, IX., Páva-u. 11. Tel.: 144-477
f i i k i z l t l t k  i  (áros különböző részein

Szabad-e manikűrözni 
drogériában ?

A drogériaiparnak és manikűr
iparnak egy helyiségben való gyakor
lása ügyében kimondotta a bíróság, 
hogy az alsófuku iparhatóságok 
jogszerűen jártak el, amikor eltil
tották egy helyiségben a drogéria- 
és manikűr-ipar gyakorlását.

A  21.000 1936. K. M. sz. rendelet 
20. paragrafusának 3. és 4. be
kezdése kifejezetten előírja ugyan
is, hogy a drogéria üzlethelyisé
geit és raktárát más célra, hasz
nált üzlethelyiségtől teljesen el kelj 
különíteni, sőt az üzlethelyiség és 
raktár között közvetlenül ablak-, 
vagy ajtónyílás, vagy közös folyo
só, előszoba, stb. sem tartható fenn 
és azt hézagmentes kő, deszka, vagy 
más fallal kell elkülöníteni, iletve 
elzárni.

Ebből a rendelkezésből kétségte
lenül folyik, hogy a drogériaipart más

iparral egy helyiségben gyakorolni 
nem szabad. Hasonló eredményre ju
tunk, ha közegészségügyi szempont
ból vizsgáljuk a kérdést.

A drogista ugyanis olyan erős ha
tású szereket tarthat üzletében (rak 
tárában), amelyeknek őrzésére külö
nös gondot kell fordítani. A dro
gériaiparnak és más iparnak egy 
helyiségben való gyakorlása pedig 
kizárja, yagy legalább is kétségessé 
teszi, hogy azok a közegészség- 
ügyi szempontból fontos szabályok, 
melyek a drogéria üzletben tárolni 
szokott erős hatású és tűzveszélyes 
szerek tartására vonatkoznak, be
tarthatók legyenek. (9009/1940. K. 
M.)

IGYUNK U1RM ATVIZET!
A  Harmatviz a Hungária Gyógy
forrás szénsavval telitett üdítő vize

Forgalomba hozza: Bpest Székesfőváros ásványvíz üzeme 
XI., Szt. Gellért-rakpart 1. sz. —  Telelőn: 153 -003

^ R A R O S S  SZÖVETSÉG 

A  kere s ke d ő
a vádlottak padjára került. Vád
lója: a közvélemény. Mindunta
lan felhangzik a gyanúsítás, hogy 
a kereskedő árurejtegető, a ke
reskedő spekulál, nem szolgaija 
ki vevőjét, kijátsza az áreilcn- 
őrzést és hirtelenében fel se 
tud.tók sorolni, mi mindent kő
vel el a közösség és — saját
maga ellen.

Nem emelnénk szót ezzel kap
csolatban. ha ezeket a vádakat 
nem általánosítanak, akár tuda
tosan. akár öntudatlanul. De a 
vádaskodás mérgező árja egyre 
terjed és a fogyasztó gyanús 
szemmel vizsgálja a kereskedőt, 
akiben ezelőtt szentül bízott.

Nem akarunk védelmére száll
ni olyanoknak, akik valóban 
bűnt követnek el a közösséggel 
szemben. Sújtson le teljes ere
jével a törvény büntető keze 
azokra, akik nem alkalmazkod
nak a §ulyos viszonyokhoz, kí
vül érzik magukat a közössé
gen. a nemzet egyetemén. Bűn
hődjenek az árdrágítók, az áru- 
rejiegetők. a lelkiismeretlen spe
kulánsok. de — ne általánosít
sanak!

N em  en g ed jü k
sértegetni, bántalmazni azt a 
tisztességes, becsületes, hazafia
sán érző és cselekvő keresztény 
kereskedő-társadalmat. amely 
mindenkor megtelte és megteszi 
kötelességét a nemzet közössége 
és hazája iráni, még ha kell, 
áldozatok árán is. Ez a Baross 
Szövetségbe tömörült tábor érzé
keny a maga becsületére, me
lyet mindenkor mocsoktalanul 
megőrzött és visszautasítja az 
általánosító vádaskodást, amely 
szembe akarja állitani a tisztes
séges kereskedőt a becsületesen 
gondolkozó fogyasztórétegekkel

Ha adódik bizonyos árucik
kekben hiány, ne vádolják mind
járt a kereskedőt, aki elvégre 
nem lehet felelős hózivatarokért, 
vasúti akadályokért, árvízért, 
nemkülönben a háborúért, mely 
az anyagbeszerzést úgyszólván 
lehetetlenné teszi sok esetben.

Azok. akik pennát vesznek a 
kezükbe és kereskedőről Írnak, 
vigyázzanak a toll sercegésére, 
és ne íreccseljenek szerteszéj- 
jel, mert ez végeredményben 
nem a kereskedő tiszta becsü
letén, hanem az ő lelkiismeretü
kön hagy foltot.

Vádaskodók! Több lelkiisme
retet! Ha vádolnak — bizonyít
sanak. De soha ne általánosítsa
nak!

Á rv íz
dúl szerte az országban. A 
szennyes víztenger elborít szán
tóföldeket, kis falvakat és köz
ségeket egyaránt. Pusztul a ma
gyar érték és földönfutók serege 
kiált segítségért. Napszámosem
ber és kereskedő menekül házá
ból a szabad ég alá, az árvíz
nek hagyva martalékul ingósá
gát és kicsiny árukészletét 
Ezeknek a segítségkiáltását to
vábbítjuk melegen érző szivü 
barátainkhoz, Baross-testvéreink- 
hez: Segítsen mindenki, aki tud 
és adjon annyit amennyit csak 
erszénye elbír, hogy továbbíthas
suk az árvíz szerencsétlen ká
rosaltjainak.

Mészáros József
kelme-, ruhafestfi és vegytisztító
Budapest, V „ Sas-u. 23

T e l e f o n :  127-552
Munkáért bál hoz  küldök. 
Baro«»-Ufoknak engedmény.

U ' I J '  Kábelek, szigefelicsövek
MDBlpr R. I .  M̂tutít-oikkek 
Mapesi, XI.. Febárvári-St 121. n*J dívstgomboli, h o »z *rsk  atfc

2063 uj gazdasá 
2 ,900.000  pengő

Fabinyi Tihamér volt pénzügymi
niszter, a Baross Szövetség arany 
érdemláncos tagja, mint a Nemzeti 
Önáilősitási Tanács elnöke nyilatko
zott husvétkor és érdekes képet 
adóit a Tanács eddigi működéséről.

1937. julius 1-én alakult meg 
a Nemzeti önáilősitási Alap és Ta
nács. A  múlt év végéig 7400 kérel
mező 58.5 millió pengő kölcsönt kért 
az Önáilősitási Alaptól. Közülük 
2063-an kaptak kölcsönt 2.900.000 
pengő összegben. Az utóbbi idő
ben a kérvények 70 százaléka nem 
diplomások, hanem kisebb képzett-

gi eg z iszten c ia  
tőkévei indu lt

ségü egyénektől érkezik be. Ezek 
igényének kielégítésére 2.4 millió 
pengő áll rendelkezésre. Ma az a 
helyzet, hogy a magasabb képesilé- 
süek. diplomások részére rendelke
zésre álló összeg elegendő, a kisebb 
képcsilésüek részére azonban szük
ség 'olna nagyobb összegre.

Fabinyi Tihamér örömmel állapí
totta meg. hogy a kölcsönösszegek 
jó kezekbe jutottak és az uj gaz
dasági egyedek a szakértők irányí
tása cs ellenőrzése mellett ered
ményesen dolgoznak.

Ki lehet mestei
Az IP O K  felterjesztésben kérte 

az iparügyi minisztert, hegy dönt
se el, milyen körülmények mellett 
használhatják a mesteri cimet a 
Felvidék kézmüvesiparosai.

A  Felvidék és Kárpátalja visz- 
szatérése után jogbizonytalanság 
állott elő ebben a kérdésben, me
lyet rendezni kell.

A  cseh megszállás ideje előtt 
szerzett ipar jogosítványok tulaj
donosai szempontjából a kérdés 
nem vitás.

Vitatható azonban a mesteri óim 
használatának jogosultsága a 
megszállás után,, de az 1932. évii 
november hó 1  előtt szerzett, ipar- 
jogositvánvok tulajdonosai, vala
mint az 1923. évi november hó 1

a Felvidéken?
után, de az 1936. évi július hó ló 
iké előtt, majd az 1936. év julius 
hó 15-ike után, de a visszatérés 
időpontja előtt, végül a visszaté
rés időpontja és az 1720 1939. M. 
E. sz. rendeletben megszabott tü
relmi időszakon belül szerzet; 
iparjogosítványok tulajdonosainak 
szempontjából.

Vitatható pedig azért, mert 
egyes szakmában a cseh ipartör
vények is bizonyos szakvizsgák le
tételétől tették függővé az ipar- 
jogositvány kiadását, továbbá mi
vel egynémely ipari szakmákat az 
1922. évi X II. t.-c. által, vagy e 
törvény felhatalmazása alapján 
később képesítéshez kötöttek.

^ r e ljc r
édességek: csokoládé, bonbon, keksz
c s a k  a j o b b  ü z l e t e k b e n !

Koriéi 
a nyersbőr

Az iparügyi miniszter a nyersbőr 
és külföldi cserzőanyag forgalmá
nak korlátozása tárgyában rendeletet 
adott ki. Eszerint nyers marha, bor
jú, ló, csikó, öszvér, szamár, kecske- 
és gidabört, valamint a természetes 
állapotban lévő külföldről behozott 
növényi cserzőanyagot és külföldről 
behozott növényi cserzőanyagkivo
natot az ipari feldolgozók, amennyi
ben azt külföldről nem maguk hoz
zák be, csak a Magyar Bőripari 
Nyersanyagbeszerző és Elosztó Rész-

[ózták
forgalm át

vénytársaság utján szerezhetők be. 
A  rendelet különböző rendelkezések
kel, igy többek között felajánlási 
kötelezettség megállapításával is, 
gondoskodik arról, hogy a nyersbő
rök, valamint a külföldről behozott 
cserzőanyagok és cserzőanyag ki
vonatok a részvénytársaság rendel
kezésére álljanak, hogy az ipari fel
dolgozókat a bőripari bizottság uta
sítása szerint nyersanyaggal el tud
ja látni. A rendelet április 1-én lép 
hatályba.

K E R Í T É S
VASBUTOR
G/ÍZAJTÓ
ga'z á l a r c

HAIDEKKER
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D e i c h s e l
s o d r o n y k ö t é l
VI., V ác i-u l 98. szám

A vendéglátóiparosok 
köszöneté llovszky Jánosnak

Országos elnökünk a következő 
levelet kapta:

A folyó hó 16-án megtar
tott Máv-igazgatósági értekezle
t e  gyengélkedésem miatt csak 
tnesrbízottam útján vettem részt, 
akitől, de legtöbb más jelenvolt- 
rél is, nagy örömmel értesültem 
arról, hogy' Te, kedves Barátom, 
felszólalásoddal ismét bebizonyí
tottad lelkes, önzetlen Bálát on- 
barátságodat. Felfogásod való
ban példaképül kell, hogy álljon 
minden, a Balatonnal bármilyen 
vonatkozásban álló közélett egyé
niség előtt. Amidőn ezért a ba
latoni vendéglátói párosok összes
sége nevében legmelegebb köszö- 
netemnek adok kifejezést, kérlek, 
hogy részesíts továbbra i< bennün
ket nagyra becsült pártfogásod
ban. Tisztelő híved:

Oláh Gyárfás Mihály

M u s i ( z  L a j o s
lesték és íá z ia rlá s i cikkek szaküzlelei

Főüzlet. H-» Margit-krt. 4. 
T e l e f o n : 1 5 1 -6 5 0

Fióküzlet.- I., Alkotó*-!!. 15 
Telefon ; 157-523

Állami és városi intézmé
nyek á l l a nd ó  szállítója

16 millió pengővel 
csökkent a bank

jegyforgalom
A Magyar Nemzeti Bank bankjegy

forgalma a március 23-iki kimu
tatás szerint a március 15-iki for
galommal szemben 16 millió pengő
vel 888.7 millióra csökkent. A  vál
tóvisszaváltások összege a váltóbe- 
nyujtások összegét 3.3 millió pengő
vel haladta meg, Az állami giro- 
számlákra 1.6 millió pengő folyt be, 
az egyéb számlákra pedig 0.1 millió 
pengő folyt be, úgyhogy végered
ményben a prokövet elések állománya 
összesen 1.7 millió pengővel emelke
dett. Az érckészlet 2.5 millió pen
gővel csökkent. A  váltópénzkészlet 
0.8 millió pengővel növekedett. A 
kézizálogra adott kölcsönökből 5.8 
millió pengő visszafizetés történt. 
Az »  Egyéb követelések* 2.6 millió 
pengővel apadtak, az » Egyéb tarto
zások* pedig 0.8 millió pengővel 
gyarapodtak.

M A 6 Y A R F I  ÉS T Á R S A
túl.: Kállai Láulóné 

selyem, szövet és bársony
különlegességek

IV. Bécsi-utca 5. szám  
Telefon : 188-042

ZSUBORY NELLY
b e m u t a t j a

HAGY SIKERT ARATOTT

párisi kollekcióját
IV., BÉCSI-UTCA 5
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Mi a he ly id  
a szabott-árak körül?

Elkészültek a Budapesti Keres
kedelmi és Iparkamara rSzabott- 
ár táblái. A  Kamara tehát módot 
nyújt arra, hogy’ a kereskedelem 
a szabott-ár rendszert, ki-ki a sa
ját üzletében bevezesse. Azt hittük 
és joggal, hogy a Kamara által el- 
készitett 3000 tábla rövidesen a 
vállalatok kirakataiba kerül, de 
— egyelőre nem igy történt.

Szövetségünk megalakulása óta 
küzd a szabott-árak bevezetése 
mellett. A  sikertelen«éur egves; az 
alkudozások terén notóriusan is
mert egyének ellenállásán szenve
dett idei ír-óráig hajótörést. Ma 
már általánosan hirdetjük, hogy a 
szabott-ár kérdése a magyar ke
reskedő becsül et-v gye. Jóhímév- 
re büszke kereskedő tehát ma már 
nem hátrálhat me°r a kérdés elől. 
Vállalnia kell a kezdet nehézsé
geit és a fe'élességét, ameVe moz
galom kudarea esetén a magvar 
kereskedelmet érheti. Különösen 
áll e megállapításunk előkelőbb 
vállalatainkra, ők felelősek, ha o 
kormánybearr-fl-ozás tág elmerte*!, 
a kereskedelmet autonóm jogára 
és becsületes üzleti elveire.

P re s z t íz s k é rd é s !
Egyebek azt hangoztatják, hogv 

a közönség egyfelől kedvezménye
ket követel, másfelől pedi°r a vál
lalatok bizonyos kedvezmények 
nyújtását a vevőközönséggel szem
ben vállalták.

Illetékes helyen érdeklődtünk a 
Kamarának e kérdésben elfoglalt 
álláspontjáról és azt a felvilágo
sítást kaptuk, hogy ma már nem 
lehet fontolgatni, vájjon a szabott
ár érdeke-e a kereskedelemnek, 
mert ma már n kereskedelem nresz- 
Hzséről. jóhirnerérol és szolida
ritásáról van szó. Megszűnik té
továbbá a vevőre nézve is annak a 
kénvplmetlen és lealázó önvédelmi 
karcnak a szüksége. ameVrt a- al
kudozás von maga után. A kama
rai szervezet, szabályzata ''^ 'éh
ként is a lehető legenyhébb A 
Kamara a maga részéről minden 
engedményt megtetf, amely az 
elvvel összeegyeztethető.

A szabott-ár követelménye csu
pán arra szorítkozik, hogy a ke
reskedő a vevőtől kért árból n«m 
enged. A  kereskedő tá lát esetről- 
esefre a saját megfontolása szerin* 
szabhatia mén az árat és csak az 
igy megszabott árat kell betarta
nia.

A szabottár-szabálvzat kamarai 
tárgyalásán a Baross Szövetség 
kikiildettie — mint arról annak
idején beszámoltunk — kifejezés
re juttatta azt az álláspontot, 
hogv a Baross Szövetség csak- az 
esetben csatlakozik a szabnttár- 
szervezethez. ha a Szövetségiünk

által kiépített pártoló tagsági, in
tézményben biztosított, legfeljebb 
5 százalékos kereskedői enged
ményt a szabott-áron váló áru
sítás mellett is fenntarthatja.

A Kereskedelmi Kamara ülését 
vezető kamarai elnök kijelentette, 
hogy a Baross Szövetség e kíván
ságának teljesítését semmi sem 
akadályozza. Véleménye szerint 
azonban ennek a kívánságnak a 
teljesítése nem a szabott-ár sza
bályzata keretébe, hanem a sza
bott-ár szervezet hatáskörébe tar
tozik. Ennek a kielégítő nyilatko
zatnak alapján véleményünk most 
is az, hogy nem eshetik kifogás

A jugoszláv kiilőnvonat érkezése 
alkalmával a Baross Női Tábor ma
gyaros tavaszi divatbemutatót ren
dezett szerdán este a Baross-palo- 
tában. A jugoszláv különvonat ven
dégei Zubkovic László követségi ki
küldött vezetésével jöttek el a be
mutatóra, amelyen megjelent az elő
kelőségek soraiban Cholr.oky Jenő- 
né. a Baross Női Tábor tisztelet
beli elnöknője, Gyarmathy Miklós
áé, a pécsi Baross Női Tábor el
nöknője. báró Kazy Ferencné, a 
vendégforgalmi szakosztály elnöke, 
llovszky János országgyűlési kép
viselő és felesége és sokan mások.

A vengédsereg megtekintette a há
zasulandók most megnyílt kelengye
bemutatóját és az iparművészeti ki
állítást, majd dr. Spurné B. Fél- 
toronyi Magda dr. a Baross Szö
vetség és a Női Tábor nevében üd
vözölte a vendégeket. Posch Klára 
a »Pax Amicitia Nők Világszövet
sége* nevében köszöntötte a meg
jelenteket, azután Barthus Irén okle
veles iparmüvésznő tartott német-

Mint a hó alól a friss vetés zöld
je, úgy mosolyog reánk biztatóan, 
magyar reménységet keltve a ma
gyar falu zugó, zakatoló életmegnyil
vánulása: a Mezőgazdasági Kiállí
tás. A  magyar ember és az egész 
ország jövője ott éled a magyar 
barázdákból, a jó és jobb termelés
ben. Az állattenyésztés mellett, a 
mezőgazdaság egyéb ágainak, látható 
fejlődésének nyit kaput az Orszá
gos Mezőgazdasági Kiállítás. Nemes 
versengésre hívja a magyar gaz
dákat, hogy állandóan emeljék me-

alá, ha a Baross Szövetség pár
toló tagjai 5 százalélcig terjedő 
kedvezményt kapnák.

A  nagy változásokból felemel- 
oldalu és alapos lesz.

A kamarai szabályzat tehát a 
Baross-érdekekre is figyelemmel 
volt, amennyiben a tagoknak a ve
vőkkel szemben vállalt kötelezett
ségét teljesíthetőnek találja.

Most tehát a Szabott Ár Szer
vezet feladata, hogy a kamarai el
nök által az ő hatáskörébe tarto
zónak ítélt ügyben a világos és 
félreérthetetlen rendelkezéseket a 
Baross-engedmények további fenn
tartására lefektesse.

nyelvű előadást a nemzeti öntudat 
és az uj magyar divat címmel.

Kifejtette, hogy a nemzeti öntudat
ra ébredés a divatban is megnyil
vánul ma már. A mai világpolitikai 
helyzetben Budapest irányitó sze
rephez jutott Keleteurópában és ezt 
a helyzetei ki kell használnunk gaz
dasági és ipari téren.

A francia divattervezők ma ka
tonaköpenyben járnak. Páris divat- 
diktátorainak szerepét azonban hi
ánytalanul betöltik a magyar terve
vezőművészek, akik tehetségben és 
tudásban bátran felvehetik a ver
senyt világviszonylatban is. Büszkén 
és nyíltan mondhatjuk, hogy ma már 
ruháinkat csaknem kizárólag magyar 
művészek tervezik s magyar kéz 
munkája állítja elő.

A  nagy tetszéssel fogadott előadás 
után ötven modellt mutattak be. 
Húsz magyaros díszítésű és harminc 
uj tavaszi magyaros ruhát, amely 
mind Barthus Irén tervezése és mű
helyének készítése. A  magyarok és 
jugoszlávok egyaránt nagy tapssal 
fogadták a szebbnél-szebb ruhákat.

zőgazdasági termelésünk színvonalát.
A  földművelésügyi kormány ta

nulságos képet mutat a gazdasági, 
szakoktatási és kisérletűgyi intéze
tek munkájáról, a szántóföld, gazda
ság és a kisemberek mezőgazdasági 
üzemének korszerű felszereléséről. 
Jutalmazza a növénynemesítö mun
kásságát.

A  földművelésügyi minisztérium 
hatalmas, eredményes munkája mel
lett külön csarnokban vonultatja 
fel személtető anyagát a Külke-

Magyaros divatbemutató 
jugoszláv vendégek előtt

* 4  'Thekóqakdaááqi TC iáU U ád  

M in k e títM i d ik e te

6yógyithatók-e a tö d őb a jo k ?
Mindazok, akik asztm áb an , tüdő
é i ucshu rútban, Idült köhögésben, 
elnyélkásodásban, régóta tartó re
kedtségben, náthában szenvednek és 
eddig nem talállak gyógyulást, kapnak tő

lünk felvilágosítás céljából
teljesen ingyen és bérmentve

egy könyvet sok ábrával, a következő 
címmel:

„GYÓGYÍTHATOK E I TÜDŐBAJOK" ?
Írja meg egy 16 lillérrel bérmentesilett le- 
velezólaora a pontos címét a következő 
névre PUHLMANN A Co., BERLIN, 

485. Müggelstrassa 25—25/a.

„ l l l L I U n n  bécsizsák

IRiZHYfiNÁL, iV^VácÍ-8.25
reskedelmi Hivatal. Különösen szem- 
léltelőek azok a térképek, melyek 
az egyes, fontosabb, kivitelre terme
lő területeket tüntetik fel, nemkü
lönben a magyarországi hütöházak- 
ról és hütőházak exportfejlesztő ha
tásáról készült térképek.
. A mezőgazdasági kivitelnek egyik 
legfejlődőképesebb ágazatáról, a ba
romfi és baromfitermékek birtok- 
nagyság szerinti megoszlásáról, úgy
szintén vadállományunk alakulásáról 
is időszerű, tanulságos adatokat ka
punk.

A  kiállítás, amely felkeltette a 
külföld érdeklődését is, minden ma
gyar embert büszkeséggel és öröm
mel tölt el, mert élniakarásünk: 
ról és életképességünkről tesz tanú
ságot. A  rendkívüli nehéz viszo
nyok, a szokatlanul kemény télnek 
itt nyomai sem látszanak.

S t iU  ia íu ,

A kiállításon való részvételt a 
magyar gazda nemzeti kötelességé
nek tekintette, hogy a mai világver
senyben fennen hirdesse, hogy nem 
gyengültünk, nem veszítettünk a 
magunk erejéből. Urak voltunk és 
azok is maradtunk «  mi portánkon. 
A magyar földnek erős akarattal, 
józansággal és szakértelemmel való 
megművelésétől függ a nemzet sza
badsága és függetlensége.

Ha erős a falu, erős az ország. A 
magyar földben buzog a magyar élet 
legmélyebb tárnáiban pedig éled, fo
lyik a magyar vér.

A faluból feltör az Élet. Uj füg
getlen emberhez méltó egzisztenci
áknak nyit kaput a kiállítis. mely 
a magyar gazdának erkölcsi és anya
gi rabszolgaság helyett a szaktudás
nak, a szakértelemnek áldását, a 
termelés módszereiben szükséges ha
ladás előfeltételeit nyújtja annak 
biztosítékát, hogy az ország földje 
valóban több, becsületes, dolgozni 
akaró és tudó ember kezébe kerüL

K é p kere tek
HOFFMANN FERENC-nél
RadsBBtl, IT. lároly-in. 21, Pf. Btrtfcri-i. S
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Demetrovlts mérnök textilgyéra, Budapest, 
XIV., Hermina-út 29. Telefon: 297-432

Murin György rt. bőrösboltja
Budapest, Vili., Ér-u. 2. Telefon: 142-238

B ő r á r u k ,  cipészkellékek és szerszámok 
legolcsóbb n a g y b a n i  b e v á s á r lá s i  
helye. Florida  k a p t a fa  és csizma
sám fa k ü lö n le g e s s é g e k . Katonai 
alakulatok és á l l a m r e n d ő r s é g  szállítója
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B O RNEM ISZA  GÉZA nyugálm. 
iparügyi minisztert választja el
nökévé az Ipari Munkaszervező 
Intézet. Az igazgatóság március 
14-iki határozata értelmében je
lölte Bornemisza Gézát az elnöki 
tisztre. Bornemisza Géza, aki tud
valévőén Szövetségünknek arany 
érdemláncos tagja, április 1-én 
foglalja el u j munkakörét, amely
ben különösen az ipar átállítása 
terén nagy feladatok várnak reá. 
Az iparosság nagy várakozással, 
de teljes bizalommal tekint mű
ködése élé.

HIRDETMÉNY
796 1940.

Az ungvári kir. törvényszék köz
hírré teszi, hogy a Katz Salamon 
•rás, ungvári lakos kérelmére, el
lene a csődönkivüli kényszeregyez
ségi eljárást a mai nappal kezdődő 
joghatállyal megindította s vagyon
felügyelőül: dr. Lukács Géza ung
vári ügyvédet rendelte ki.

A  kir. törvényszék felhívja a hi
telezőket, hogy követeléseiket a ma
gánegyezség létrehozása céljából az 
Országos Hitelvédő Egyletnél, Buda
pest, V., Alkotmány utca 8 sz.

1940. évi május hó 20. napjáig 
a Ke. 52. paragrafusában előirt mó
don és jogkövetkezmények terhe 
mellett jelentsék be, s hogy a ma
gánegyezség elleni észrevételeiket 
pedig az egyezség lényeges tartamá
nak a Budapesti Közlönyben történt 
közzétételétől számított 15 nap alatt 
ugyanott írásban nyújtsák be, az 
esetre pedig, ha a magánegyezség 
létre nem jönne, a bejelentést kö
veteléseik után a törvénykezési il
letéket a kir. törvényszék különiro- 
dájában e célra felfektetett bélyeg- 
íven az egyezségi tárgyalás határ
napjáig rójják le.

Ungvár, 1940. évi március hó 18. 
napján.

Dr. Novák Jenő s. k. kir. tvszéki 
bíró.

K Ö L B l  Á G O S T
(Alapittatott az 1830-as években.) 

© CÉGT. FORSTNER KÁROLY 
textilárunagykereskedő 

F. M . HÁMMERLE, DORNBIRN-WIEH
szövött pamutáruk

NORBERT LANGER & SÖHNE, 
DEUTSCH-LIEBAU ÉS WIEN

lenvászon.asztalneműé* pamutáruk
GUSTAV WINKLER K. G  , 

BERLIN-LAUBAN
zsebkendők

vezérképviseletei es raktárai 
Budapest. V.. Vilmos császár ut 16.

/ T ®

A tőrv. védjegyű

„Eternit,"
NAGYLEMEZ

védi
_. az asztalát.

flyyienikus, tetszetős.

ETERNIT MÜVEK
’ B u dapes t. V. Berlini té r 5.

Baross biztosítási iroda
minden Baross - tagnak készséggel 
áll bármilyen biztosítási kérdésben 
díjmentesen rendelkezésére.

Káresetek elintézésénél is támo- 
gatólag közreműködik.

Biztosítási irodánk az egyetlen 
tiszta magyar, tiszta keresztény biz
tositó intézettel áll kapcsolatban. 
Levelezőlap- vagy telefonhívásra 
(134—300) megbízottunk a kívánt 
időben és helyen készséggel felke
resi tagjainkat. J

^ B a r o s s  ^ z p y n s r ;

H Í R E K
Botos Miklós, cipészipari szakosz-

. ___1.Í..A1A nnllíc alnnL'P alti PCl-
A  LE G K ISE B B  M U N K A 

B ÉREKET megállapító határoza
tokban meghatározott hetibérek 
— ellenkező rendelkezés hiányá
ban — teljes összegükben fize
tendők azokban az esetekben is, 
amikor a munkavállaló a szoká
sos munkaidőnél rövidebb mun
kaidőn át dolgozott. (64.838 1939 
X I I I .  Ip  M .)

IP A R I TANFO LYAM O K: Sta
bil gőzgépkezelő tanfolyam. (Kez
dete április 1.) Vas- és fémeszter
gályos tanfolyam (április 8.) Mo
torkezelői tanfolyam (április 15.) 
Villamos Ívhegesztő tanfolyam 
(április 22.) Beiratkozás a felső
ipariskola Népszínház-utca 8. sz. 
alatti irodájában.

K ö z s z á l l i t á s o k
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt 

Határnap: április 5.Határnap: április 2.

Vizmedence építés (Székesfőv. víz
müvei), Budapest. Aluljáróhid építés 
(MÁV. igazgatósága), Budapest. Per- 
rontető építés (MÁV7, igazgatósága), 
Budapest. Kőszén (M. kir. földműve
lésügyi min.), Budapest. Gyalogjáró 
építés (Községi elölj.), Somogysám- 
son. Porszivógépek (M. kir. honv. 
légierők parancsnoksága), Budapest. 
Utrendezési m. (Polgármester), Bu
dapest.

Határnap: április 3.

Gyapjú fonal (M. kir. Margit-kör
úti honv. büntető int. iparüzeme), 
Budapest. Bőrvédő készlet (M. kir. 
honv. Fegyverszertár parancsnokság), 
Budapest. Zsineg (M. kir. posta- 
vezérigazg.), Budapest. Építkezés (M. 
kir. államép. hiv. Szekszárd.

Határnap: április 4.

Forróviztároló (Székesfőv. Elektro
mos Müvei), Budapest. Hidépités 
(M. kir. keresk. és közi. min.), Bu
dapest.

Csomagolópapírok és papírzacskók
— O t w a  és kicsinyben

GÁSPÁR BÉLA
Budapest, V III.,

A RO M AI V IL Á G K IÁ L L ÍT Á S  
előkészületei hatalmas arányokban 
folynak. Olaszország 1942-ben pél
dát adóan akarja bemutatni a 
békés munka hatalmas eredménye
it és az olasz akaraterő és tudás 
nagy sikereit. A  római világkiál
lításon külön magyar pavülont ál
lítanak fél. A  magyar kiállítás 
megrendezésével Bogsch Aladár 
dr. MÁV. igazgatóhelyettest bízta 
meg a kereskedelmi miniszter. 
Bogsch Aladár már él is utazott 
Rómába, hogy megkezdje az elő
készítés munkáját.

dig a Kereskedelmi és Iparkamara 
póttagja volt, most a Kamara ren
des tagja lett. Kamarai működésé
től sokat \á\ a keresztény cipész- 
iparosság.

A kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter úgy rendelkezett, hogy a 
március 30-tól április 30-ig terjedő 
időben vasúti fuvarozásnál az eset
leges fuvarozási nehézségek meg
előzése céljából az esetenként köz
zéteendő árúcikkeket előnyben kell 
részesíteni. E rendelkezés alá nem 
eső árúk felvételét és továbbítását 
— ha annak szükségessége mutat
koznék — a vasútak egészben vagy 
részben beszüntethetik.

Kapcsolóóra (Székesfőv. Elektro
mos Müvei), Budapest. Építés (Pol
gármester), Budapest.

Határnap: április 6.

Távbeszélő alközpont felszerelése 
(MÁV. Betegségi Bizt. Int), Buda
pest. Építési munka (Polgármester), 
Pécs.

Határnap: április 8.
Hús- és hentesáruk (M. kir. Fe

renc J. tud. egyet. gazd. hiv.), Sze
ged. Papiros (M. kir. postatakarék
pénztár), Budapest. Szén (Városi víz
müvek), Sátoraljaújhely. Bekötőút 
építés (M. kir. államép. hiv.), Pécs. 
Tatarozási és átalakítási m. (M. 
kir. államép. hiv.), Szekszárd. Épít
kezés (BSzKRt. Budapest), Szemét- 
kotrási jog bérbeadása (Polgármes
ter), Újpest. Tornaterem építés (M. 
kir. államép. hiv.), Kassa.

Határnap: április 9.

Aluljáróhid építése (MÁV. igaz
gatósága), Budapest. Hid átépítés

IP A R TE S TÜ LE T I TAGDÍJ- 
H Á TR A LÉ K  TÖRLÉSI MÓDJA. 
Olyan időből származó tagsági 
díjhátralékot, amely időre az ipa
rosra kivetett általános kereseti 
adót az adóhatóság nem törölte, 
az ipartestület elöljárósága nem 
engedhet el. (8330 1940. Ip. M .)

A Posta a pontos időjelzőszolgá
lat automata telefonszámát megvál
toztatta: a gépidőjelző, a » Robot
ember* 133—133. számon jelentke
zik és a készülék a helyibeszélgc- 
tés diját számlázza.

A  BAROSS N Ő I TÁBOR a Ba
ross Szövetség Múzeum utcai szék
házában március 30-án, szombaton 
délutáim 4 órakor vetítettképes 
mesedélutánt tart Segesváry Iza
bella közreműködésével.

EGYSÉGES H ELYPÉNZ-D ÍJ
SZABÁSI M IN T Á T  dolgoztatott 
ki a kereskedelmi miniszter, lennek 
egyik szakasza igy szól: »Hely- 
pénzfizetésre mindenki, kötelezve 
van; helypénzmentesség vagy ked
vezmény senkinek sem, még hely- 
bélieJcnelc sem engedélyezhető'. Az 
érdekelt kereskedők és iparosok ér
dekében intervenció történt a mi
nisztériumban, hogy a községi he
tivásárokon általános jellegű hely- 
pénzmentességet. engedélyezzen.

(Államép. hiv.). Rimaszombat. Man- 
gánferrocianid (M. kir. állami nyom
da ig.), Budapest. Épületkarbahelye- 
zési munka (M. kir. honv. építési 
ig. kirendeltsége II. hadtestnél), 
Székesfehérvár. Templom építés (R. 
kath. egyházközség), Egeraracs.

Határnap: április 10.

Gázfejlesztő kemence (Városi vi
lágítási vállalat), Sopron. Hidépités 
(M. kir. államép. hiv. kir.), Mun
kács. Nyomdaipari munka (Alispán), 
Pécs. Építkezés (Kir. ügyészség el
nöke), Nagykanizsa. Építés (Községi 
elöljáróság), Balatonkeresztur. Hid 
vasszerkezetek mázolása (Máv. üz
let vezet őség), Debrecen.

Határnap: április 11.

Barak építés (Polgármester), Kis
pest.

Határnap: április 12.

Átalakítási és bővítési munka (M. 
kir. államép. hivatal), Szombathely. 
Báránybőrbélésü egyenruhák javítá
sa (BSzKRt.), Budapest.

Baross tagoknak kedvezmény!
Zsineg, kötél, ponyva, háti
zsák és sportáru cikkek 

HAUSCH1LD ALBERT
Budapest IV„ Gerlóczy-utca II,
Közp. Városház kapuval szemben.
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K ERESK ED O SEG ÉD EK  M I 
N IS Z T E R I JU TA LM A ZÁ S A . A  
kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter, mint ismeretes, minden 
évben tizenkét, egyenként száz 
pengő jutalmat és elismerő ok
iratot adományoz a Kamara terü
letén működő kereskedőknél leg
alább huszonöt év óta megszakítás 
nélkül alkalmazásban álló és min
den tekintetben érdemes idősebb 
kereskedősegéd részére. A  Kamara

a miniszter felhívására az el
múlt évben is széles körben pályá
zatot hirdetett és a beérkezett, pá
lyázati kérelmek alapján vélemé
nyéé javaslatát a miniszter elé 
terjesztette. A  pályázat során ösz- 
szesen 21 érdemes leereskedösegéd 
folyamodott. A  pályázók a mi
niszter által előirt feltételel.nek 
minden tekintetben megfelelnek. A 
legidősebb pályázó 43, a legfiata
labb 25 egy és ugyanazon munka
adó szolgálatában eltöltött szol
gálati évet igazolt. A  miniszter 
döntése után a jutalmak ünne
pélyes kiosztásra kerülnek.

Keresztény képviseletet keresnek: 
Cári Kellner cég, Geraberg, thürin- 
giai cég megbízható képviseletet ke
res Budapest és környéke részére. 
Gyártmányai: üveg thtrmoméler, üveg 
aerométer, laboratóriumi felszerelé
sek üvegből. Keresztény képviselők 
szíveskedjenek ajánlatokat közvetle
nül az említett céghez beküldeni.

M AG YAR  H Á Z IIP A R I KÖZ
PO NT a Kecskeméti-utcai Cse- 
konics-palotá’ban háziipari és nép
művészet! kiállítást rendez, amely 
április 12 -én zárul.

A  ZSÁKOK FO RG ALM ÁNAK 
KORLÁTOZÁSÁRÓL szóló 64.lt® 
1939. Ip. M. sz. rendelet hatálya 
a lucerna, lóhere és répamag cso
magolására használt zsákra nem 
vonatkozik. (9648 1940. Ip . M.)

A  K IS K E R E S K E D E LE M B E N  
a régi törvényes rendelhessek sze
rint palacksör rendelésnél a mini
mális mennyiség 25 liter volt. 
Az érdekeltek most azt a kíván
ságot terjesztették az illetékesek 
élé a Kamara útján, hogy a 25 li
teres határt szállítsák le a nyolca- 
dos hordó tartalmának megfelelő 
12.5 literre.

PESTKÖ R NYÉ KI FODRÁSZ
IP A R  vasárnapi munkaszüneti' 
ügyében nem tudtak egységes ja
vaslatot kidolgozni az ellentétes 
vélemények miatt. Az a felfogás 
alakult ki, hogy Újpesten és Rá
kospalotán vasárnap déli 12  óráig 
kellene engedélyezni a fodrászipa
ri munkát. A  többi környéki kerü
letekben titkos szavazással akarják 
eldönteni a kérdést.

A BESZKÁRT uj jegytípussal kí
sérletezik. A  rózsaszínű térképes át
szállójegy egyelőre nem kerül for
galomba, csupán a kalauzok és el
lenőrök próbálják ki használható
ságát. Az új jeggyel ki akarják 
küszöbölni a régi átszállójegy fo
gyatékosságait és hír szerint má
jus 1-én akarják a forgalomba be
vezetni.

Melléküzlet nyitásának elbírálása.
A 6430/1938. M. E. sz. rendeiet. 
életbelépése előtt megnyitott mel- 
léküzlet bejelentésének tudomásul' é- 
tele tekintetében nem az idézett 
rendelet alapján kell eljárni, akkor 
sem, ha a bejelentés a rendelet élet
belépése után történt. (19579/1939.

3 * ^

k é tá ru í-

M in d e n  szövetségi ta g  ta r ts a  a
B O O N  C acao  és C so ko lád ég yár

___________e l i s m e r t  m i n ő s é g ű  e l k k e l t  j

Ip. M.)

MÁRKÁS M IN Ő S É G Ű  
h u s k ü l ö n l é g e s s é g e k k e l

ALA PITTATO TT  1 8 8 8 -  ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ B Á S T Á R U G Y Á R  R 'T .

TÁPÉRTÉKÉT. ERŐT,EGÉSZSÉGET AD.

Szőnyeg, botorszövet, föggöny, paplan, linóleum, tapéta

Haas Fülöp és Fiai-féle Rt-iiél
Főüzlet: Budapest, Y., Vörösmarty-tér 3
Fióküzl etek:  Budapest, IV., Károly király*-ut 18, 
Szombathely*Sopron, Debrecen, M iskolc, Kasss
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Olympia i™ cipő szalon
Nagy választék kész cipőkben 

Kü l ön  m é r t é k - o s z t á l y .

I. E n d re s z  G y ö rg y -té r  6
Déli vasút mellett!

Mintha f e l é l e d n e ,
úgy működik majd rádiója, 
ha elfáradt csöveit kicseréli! 

Tisztán csengő hangerővel élvezet 
a rádiózás! Ezért kerjen

Telefunken csövet
r á d i ó k e r e s k e d  ó i é t ó l .

Telefunken rádióba Telefunken csövet!

Fokozatosan fejlődik
a m. kir. osztálysorsjáték

Az elérhető legnagyobb nyeremény

Jutalom és nyeremények: 

400.000 | 2x50.0001

:ioo..000 | 2x40.0001

100.000 j 30.000 |
70.000 | 21x20.00oj
00.000 1 32xlO.OOo|

stb., stb., összesen közel 
10 m illió  pen gő  kerül 

k iso rso lásra  k és zp én zb e n ! 
88.000 sorsjegy. 44.000 nyeremény I

A húzások
áp rilis  6-án kezdődnek!

A sorsiegyek hivatalos ára osztályonként :
Fal

2 8 14 7 3 5 0  y
pengó pengfi pangó |

Alapítási év 1890.

HAUER REZSŐ
C U K R Á S Z

cukrászáéi* e» csokoládégyára
ludiput. Vili.. Rákóczi ul 41.. íz. 
T e l e f o n :  142-504.. 144-371.

Baross tag

műszaki
* nagykereskedés 

Budapesti VI., Podmaniczky-u. 21 
Telefon: 121-545 és 117-798 

Gumi- é* asbe9táruk, tömítőanyagok, 
szerszámok, korkezelési anyagok és 

gépek stb. _________

KORONA
MALÁTAKÁVÉ

Király és Mészáros
közszállitási sza b ó  
és fehérnemű üzeme
B u d a p e s t ,  II., 

Zsigmond király-utja 24. sz. 
T e le fo n : 153 — 684

Ne tegyék tönkre a kisegzisztenciákat!
Néhány szó a papirkereskedők és nyomdászok vitájában

Irta : ECKER K Á L M Á N , a B. Sz. papirszakosztályának elnöke
Megdöbbenéssel olvastam a »Pa- 

pir és Irószer« c. lap márciusi 
számában, hogy »ismét mozgoló
dik a nyomdai gyáripar. Az ese
mények mellett nem mehetünk cl 
szó nélkül. Érthetetlen, hogy a 
néhány nyomdai nagy vállalat mi
lyen mohó étvággyal esik neki a 
többszáz nyomdász-papirkereske- 
dőnek, — mintha csak azt kép
zelné, hogy a régi liberális kor
ban élünk. Úgy látszik, nem lát
ják, hogy a ma szociálisabb a 
kisegzisztenciákkal szemben, sok
kal megértőbb, mint az 6 “bol
dog- liberális korszakuk volt. 
Nem tételezhetik fel a mai kor
mányzatról, amely a közelmúlt
ban is a törvények és rendelőtök 
egész sorát hozta a kisemberek 
védelmére, hogy feladja eddig 
folytatott igazságos politikáját és 
pusztulni engedi sokszáz kisnyom- 
dász és papírkereskedő egziszten
ciáját azért, hogy néhány nagy
vállalat pénzes-zsákja még jobban 
megduzzadjon.

A szociális fejlődés kereke csak 
előre forog, visszafelé hajtani re
ménytelen és céltalan. De talán 
figyelembe kellene venni a Kihá- 
<rási Tanácsnak 1939 május 31.- 
én hozott joqcrős döntését, melj' 
konkrét eset kapcsán kimondta,

hogy a papirkereskedő jogosan 
vehet fe l megrendelést raktári 
nyomtatványokra, hogy azt képe
sített nyomdásszal készíttesse el. 
Vájjon a 113.S06/1932. M. E. sz. 
rendelettel bővített 1922 :XII. 47. 
paragrafusa nem elég világos-e?

Kérdés, vájjon hogyan találták 
fel ezt az ügyet az IPOK-mü, 
hogy magáévá tette a nagyválla
latok ügyét, szemben a nagv- 
többségü kisegzisztenciákkal ? Nem

hiszem, hogy a tények és jogsza
bályok teljes ismeretében az 1POK 
kitűnő vezetősége segédkezet nyúj
tana ehhez a méltatlan játékhoz. 
Lássuk mi a helyzet? Törvé- 
nyeink és rendeletink értelmében 
a papirkereskedönek joga van ren
delésé!? felvételére és elkészítteté
sére. De vannak szerzett jogai is 
az 1884:XVII. te. alapján, mert 
ezeket •még az 1922:X II. te. is 
fenntartotta.

Á kereskedő pionirja a nyomdásznak
kedő nem tudná kiszolgálni a ve
vőjét és a nyomdászhoz küldené,

Akad-e valaki, aki ne rendelte 
volna meg papirkereskedőnél név
jegyét, családi értesítőjét, levél
papírját, számláját stb? Nem kel
lemesebb és megnyugtat óbb -o eze
ket a nyílt- üzlettel rendelkező pa
pirkereskedőnél megrendelni, ki
nek van ideje a vet ővel foglal
kozni. A  kisnyomdásznak szednie, 
elosztania, nyomnia stb. kell, nem 
rendelkezhetik be kis ügyekben a 
megrendelővel való hosszadalmas 
tárgyalásokra. Szerintem a papír- 
kereskedő pionirja a kisnyomdász
nak, ő teremti meg a munkaal
kalmat, amikor rábírja a vásár
lóját, hogy levélpapírjára név
nyomást, vagy más nyomdai mun
kát rendeljen. I ía  a papirkeres-

elvesztené állandó vásárlóját s 
végeredményben a tönk szélére 
jutna.

Ezt nem kívánhatják tőlünk 
nyugodt lelkiismerettel. S nem 
akarhat]ák a kisnyomdászok bevo
násával saját érdekük ellenére a 
hivatalos fórumok .z megnyerni eh
hez az akcióhoz, amely nemcsak 
a papirkereskedők, de az ugyan
csak érdekelt kisnyomdászok kárá
ra történnék. Ez antiszociális és 
megengedhetetlen. Hiszem, hogy a 
keresztény erkölcsi alapon álló 
kormányzat ilyesmihez nem fog 
segítséget nyújtani!

N é p m ű v é s z e t i  és  ip a r i  
a l k o t á s a i n k  v é d e lm e  

és  é r té k e s íté s e
Az uj alaki ideákat, formákat, 

rajzokat, díszítéseket teremtő ipa
ros magyar népművész, az általa 
kigondolt és elkészített iparcikke
ket » ipari mintaoltalomban« része
sítheti. Védi őket a szerzői jogi ol
talom is.

Az ipari minták célja: oltalmat 
nyújtani azoknak az uj alakú ipar
cikkeknek és uj ipari mintáknak, 
amelyek ipari cikkeken alkalmazást 
nyernek.

Iparosainknál komoly az a törek
vés, hogy művészeinkkel karöltve 
alkossák iparcikkeiket és még a 
mindennapi szükséglet kielégítésére 
szolgáló cikkek is mennél tetszető
sebb, esztétikai hatásra számított 
alakban, művésziesen állítsák ki. Ily 
intézkedés teljesen megfelel a hala
dás követelményeinek s minden te
kintetben indokolt.

Általános a törekvés, hogy a gaz
dasági termelés s fogyasztás minél 
több ágában és minél több irány
ban érvényesüljön a művészi iziés, 
a művészi felfogás és hogy a gya
korlati életszükségleteknek szolgáló 
cikkek művészies kivitelt, művészi 
formákat, díszt és ízlést és kielé
gítő megjelenési alakot öltsenek ma
gukra.

Népünknek művészi hajlamai van
nak. N ív ó s  művészeink nagy száma 
és kiválósága a magyar művészet
nek méltó helyet biztosít, úgy, hogy 
etéren messzebb tartunk, mint gaz

dasági termelésünknek sok más 
egyéb nyilvánulása terén.

Azonban nemcsak a műiparnak, 
hanem a műszaki körbe vágó ipa
runknak is komoly szüksége van 
az ipari szellemi tulajdon oltalmá
nak oly nemére, amely olcsón és 
minden körülményesség mellőzésével 
az illető cikknek puszta letétele ré
vén elnyerhető.

A magyar nép kitűnő formai és

művészi érzékére már az illetékes 
fórumok is felfigyeltek. További lé
pés, hogy az ilyen produktumnak mi
nél hathatósabb törvényes oltalmat 
biztosítsunk. A  mi feladatunk pe
dig, hogy tiszta kereskedői kézzel 
nyúljunk az értékesítés problémájá
hoz és gyakorlati megoldásokkal se
gítsük a magyar ideát, a termelő 
ipart és népművészetet. A  magyar 
művésznek, iparosnak és kereske
dőnek együttes munkájától várjuk a 
kérdésnek helyes, gyakorlati irányú 
megoldását. Ehhez azonban szüksé
ges, hogy ily együttes munkára mó
dot is nyújtsunk.

Értesülésünk szerint, a Szövetség 
vezetősége a közeljövőben közös 
megbeszélésre kívánja egybehívni az 
érdekelteket.

Utólagos igazolás  
a drogéria iparban

Ismeretes, hogy a drogériaüz
letben alkalmazott segéd a mun
kaadóval szemben való jogviszo
nyában kereskedősegéd. Az a ren
delkezés ugyanis, amely a drogé
riaüzletet a képesítéshez és enge
délyhez kötött iparok közé so
rolta, csupán ipari közigazgatási 
rendszabály, amely az említett te
vékenység kereskedés jellegén mit- 
sem változtat. E  megállapítás a 
gyógyszerek és gyógyszerfélék ke
reskedelmi forgalmát szabályozó 
rendelet intézkedéseinek magyará
zataként látott napvilágot. A  ren
delet az 1884 :XVII. t.-c. 99. §-ában 
foglaltakról eltérően a rokonipar
nak minősített gyógyárunagyke-

APápaiHusárugyár— -
mini minden évben, az i d é n  i s r é s z t  v e s z  a

M e z ő g a z d a s á g i  K i á l l i t á s g n .
Saját pavillonunk az élelmiszer pavillonnal szemben.

P á p a i  H u s á ru g y á r  
P o e ls  é s  T á rs a  K ft.

reskedésekben alkalmazott segéde
ket is munkakönyv váltására köte
lezte. Azt is megállapítja, hogy 
gyógyszerészi, bölcsészdoktori, kö
zépiskolai tanári, vegyészmérnöki, 
állatorvosi oklevéllel, vagy felső
ipariskolai végbizonyítvánnyal ren
delkező egyéneknek oklevelük vagy 
végbizonyítványuk megszerzése 
után hány havi, vagy évi szak- 
bavágó gyakorlatot kell drogéria
üzletben végezni?

Az előbb felsoroltakon kívül 
számosán vannak olyanok is, akik 
drogériaüzletben működtek, de 
szerződtetve nem voltak, segédle
velet nem nyertek, munkakönyvét 
nem váltottak. Ezek közül többen 
jelentkeztek a drogista ipartestü-
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létnél és szakbavágó gyakorlattal 
eltöltött idejük utólagos igazolá
sát kérték. Az ipartestület az utó
lagos igazolást kérő egyéneket a 
kerületi elöljárósághoz utasította, 
hogy szakmai gyakorlattal eltöl
tött idejük igazolására szabály
szerű közigazgatási eljárás lefoly
tatását kérjék.

Minthogy a fővárosban 183 dro-. 
gériaiizlet van, nem túl nehéz az 
eféle igazolás jogosságának ellen
őrzése. Az ipartestületben, a fő
nökök, de maguk az elsősorban 
érdekelt drogista segédek is ébe
ren őrködnek, nehogy illetéktele
nek csempészhessék be magukat 
a szakmába.

E gyö ntetűséget
A  kerületi elöljáróságoknak le 

kellene folytatni a kért közigaz
gatási eljárást és nem volna sza
bad figyelmen kívül hagyni a 
78.000 1923. K . M. sz. rendelet 29. 
§-át.

Rendelkezést kell tehát szorgal
mazni, hogy a kerületi elöljárósá
gok egyöntetű irányelvek és sza
bályok alapján folytassák le a 
szakbavágó gyakorlattal eltöltött 
idő utólagos igazolására kért el
járást. Hogy megszűnjék az a tör
vényekkel és rendeletekkel ellen
tétes gyakorlat, amely ma nem 
egy esetben a szabályszerűen kél ír 
eljárások lefolytatásának megta
gadására vezet.

Molnár Ferenc , 
drogista.

Kiterjesztik 
a fenyőzárolást

Az illetékesek eddig négy fenyő
fajtát vettek zár alá: a palló, a 
gerenda, a fenyőgombfa és a fe- 
nyőbányafát. A  fenyőanyagok be
hozatala azonban az utóbbi időben 
meglehetősen visszaesett és ez a 
körülmény készteti az illetékese
ket arra, hogy a zárolt fenyőfa
cikkek jegyzékét bővítsék. Érte
sülésünk szerint a zárolt fenyőfa- 
cikkek listája az eddigi négy áru
félén kívül az összes fenyőfélékre 
ki fog terjedni. Az intézkedésre 
azért lenne szükség, mert a zárolt 
anyagok szétosztása és szervezett 
felhasználása sokkal könnyebb, 
mint a még zár alá nem vett cik
keké.

I N G
mérték 
után is

Bazsó

harisnya
nyakkendő
alsóruházat

Yill.Birass-B.66
Telefon s i»-400

S d ‘% 1
M a g y a r o r s z á g  l e g n a g y o b b

c i p ő - h a r i s n y a  s z a k ü z l e t e
Fiókok  minden nagyobb  v á ro sban
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A  Tegnap és Ma 
kereskedője

I r t a : N agel Sándor

A  régi, elmúlt világ nyugodal
mas, petróleumos lámpafényénél 
gondolatmenetünk hasonló volt az 
akkori idők döcögős, ráérő lassúsá
gához. A  vasút, majd később az 
autó és legújabban a repülőgép 
gyorsasága annyira lefokozták a 
távolságokat, hogy az elgondolást 
hasonló iramban kell követni a 
tetteknek. A  régi időket kedélyes, 
nyugodt idegzet uralta, a lebo- 
nyolitások patriarkális alapon in
téződtek. A  Fraulein Lieselek Bu
dán, vagy a Tercsiké Nagysádok a 
pesti pult mögött együtt öreged
tek a regálokkal és koptak el a 
pultok fényével. Az alacsony bolt
bér, kis alkalmazott gázsi, lényeg
telen közteher és általános gond
talanság az üzletember anyagi 
megerősödését biztosította. Nem 
kellett iniciativa, sem frisseség, 
volt idő bőven mindenre. Este ki
lenckor, ha Mayer vagy Kovács 
ur dolgavégezetten boltját bezárta 
és nyugodtan elköltött vacsorája 
után Mária kép és Háziáldás alat
ti ágyában lepihent, nem sok pro
blémát vetett fel a holnap teen
dője.

De jött a gáz, a villany, a neon
fény korszaka, a technika fejlett 
gép világa. A  fogyasztók a rendel
kezésükre álló közlekedési eszkö
zökkel járják a világot, de a napi
sajtó, könyv, mozi és rádió is meg
ismertet világrészekkel, fejleszti Íz
lésünket, növeli igényeinket és 
amit ma Páris mint újdonságot 
megismert, azt holnap a pesti élel
mes "kereskedő már kirakatában 
óhajtja látni.

A  ma kereskedője nagy és ma
gasztos feladat előtt áll. A  ma
gyar keresztény kereskedelem re
neszánsza előtt, melynek betelje
sülését csak akkor tudjuk biztosí
tani, ha komolyan felkészülünk rá. 
Mi, régiek, továbbképzéssel, az 
utánunk jövők teljes mértékben 
csak úgy, ha a tanoncnevelés tör
vényei intézkedésekkel intézménye
sen módosittatik.

önképzésre van szükségünk, 
mert az élet rohanó menete, a 
rendeletek és törvények sokasága 
és állandó szaporulata, a magyar 
társadalom középosztályába való

térfoglalásunk, az általános társa
dalmi műveltség, a szakismeretek 
bővítése mind ezt követelik. Jár
tasnak kell lennünk az irodai 
munkákban, kalkulációban, ismer
nünk kell a jog világából is mind
azt, ami bennünket érint, továb
bá a biztosítások különböző ne
meit, oégnyomtatványok es rek
lámok megfelelő használatát, az 
üzlet vagy műhely higiéniáját, a 
csomagoló-anyagok helyes beszer
zését és felhasználását, De e tár
gyi ismereteken kívül az általános 
müvelódéstan, az illemtan és a lé
lektan is csak elősegítheti a ma 
kereskedőjének könnyebb boldogu
lását.

A  tanoncnevelést csak e képessé
gekkel rendelkezőknek engedném 
meg, hogy az uj generáció ki
sebb nehézségek árán célt érjen.

Kormányzó Urunk szoborlelep
lezési ünnepét ültük nemrég. 
Felejthetetlenné, ünnepélyeseb
bé tette az a kitűnően felépí
tett retorikai mü, amelyet Ilovsz- 
ky János országos elnökünk szájá
ból hallottunk. Gondolatának 
nagysága mértékben vetekedett 
határtalan hazafiságával.

Legyünk büszkék arra, hogy az 
ünnepi szónokot nem kellett köl
csönvennünk, mert ünnepi szóno
kunk közülünk tudott felemelked
ni. Ez nem egyedül isteni ado
mány, nem adottság, hanem az 
önképzésnek, a továbbtanulásnak 
ragyogó élő példája s meg kel
lett említenem tételeim alátámasz
tására.

Magasztos, dicső nemzeti misz- 
sziót vállal és tölt be a magyar 
kereskedő, de címét nem érdemli, 
ha egyéni szempontjait nem tud
ja összeegyeztetni a köz érdeké
vel. A magyar közérdeket szolgál
ja, saját jólétét biztosítja, ha 
életkátéja lesz tudásának gyara
pítása. A  gyakorlati kereskedő ne 
tévessze szem elől, begy szemé
lyén keresztül érintkezik a terme
lés minden ágazata a fogyasztóval, 
személye reprezentálja a kereske
delmet s igy egyenesen hazafiui 
kötelessége, hogy a magyar keres
kedelem színvonalát nemcsak áru
ban, hanem szellemi és erkölcsi 
felkészültségben is emelje.

< Ujj

JUTALOM KIÍRÁS!
Kinek van Magyarországon a legöregebb írógépe ?

KIÁLLÍTÁS CÉLJÁRA keresünk ö r e g  í r ó g é p e k e t ,
A  (elajánlott és feltételeinknek megfelelő

ÖREG ÍRÓGÉPÉRT  
INGYEN Ú JA T ADUNK

4  d ija t o s ztu n k  k i 1 0 0 0  pengőn fe lü li é r té k b e n !

I  a legöregebb Írógépért OLYMPIA STANDARD 8-as, D CCH
■■ nagyteljesítményű irodai g é p ................................... I JuU-”

I I  OLYMPIA PLÁN A, a legmodernebb és legelegánsabb, p  QOfl
lapos utazó-irógép.......................... ..........................I ÜLU.~

I I I  f l i i  I V  d Ü  l ~ \  drb- OLYMPIA SIMPLEX
■ w ,  modern táska-írógép, utazási és P  14(1

irodai célra is alkalmas ö P 205.— • *11U. -  
A  pályázaton BÁRKI résztvehet díjtalanul és minden köte

lezettség nélkül, kinek öreg írógépe van.

Mindenkinek van a jutalomra esélye!
P ályázati határidő 1940 április  8 .

Kérje P. H. 1. jelű feltételeinket

O L Y M P IA  IR O D A G É P E K  K . F. T .
Budapest, VII., Erzsébet-körut 28. Tel.: 420-136 és 420-137

RÁKÖSS VJÖVHStt.

C a ld e ro n l és Társa
látesBréssBknél Budapest,

Vdrősmarty-tér 4

Folskés7lilékek üröméiért:
S7«l»iim ik_________ a MuMtt

I g o u r m a n d Í
CUKRÁSZDAj

í IV ., KOSSUTH LAJOS-UTCA I I  j 
i ll ES V , » H T I S I A  ISTVAH-UTCA « II

'ZC óh ú  J la iftd
k ö n y v k e re s k e d ő  és k ia d ó

B u d a p e s t ,  IV.,
Kamermayer Károly-u. 3.
T e l e f o n :  1 8 9  —  44  4.

MAGYAR PIPIK ÉS
u iís z e b s z íl l it I si yAllalai

SCHULER ISTVÁN ÉS FIAI
Budapest, V. kér., Szalay u. 3. sz. 

Telefon : 12-96-76 és 12-43-08

IMPERIAL
FÜGE KÁVÉ

Fátb harisnya
!¥«• F trtn d tK fon  S.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
V i l i . ,  Muzeum utca 17. sz. 

Telefon: 130—430* és 130—405* 
Megjelenik minden •pénteken. 
Előfizetési ára évi 24 pengő. 

Tagoknak évi 12 pengő. 
Felelős szerkesztő:

Dr. Domokos László. 
Szerkesztő: Papp András 

Felelős kiadó:
Tábory Gábor. 

Kiadótulaj donos:
Baross Szövetség

Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák 
és Termelők Országos Egyesülete.

Nyom atott:
Paulovits Im re könyvnyomdájában 
Budapest, V I I . ,  Nyár-utca 6. sz. 

Telefon : 137— 818.

-Bu<

V É S É S E K  
Z O M Á N C T Á B L Á K  
K O V Á C S  L A J O S  
VII., Károly király-ut 7

T e l . :  1 3 6 — 2 0 0

Kicsi
az ára. a súlya, részletre is kapható

Nagy
az é rté k e , teljesítőképessége, élettartama
a WANDERER WERKE
által gyártott hordozható

C O N T IN E N T A L
I R Ó G É P - n e k

Vezérképviselet:

G O Y  és  K O V A L S Z K Y
országszerte díjtalan! V ., N á d o r - u t c a  11

Baross-tagot érdekli
Az elmúlt héten a következő fon

tosabb rendeletek jelentek meg a 
hivatalos lapban:

A belügyminiszter 94.941. sz. r. a 
rendőrség hatáskörének Radvánc 
községre való kiterjesztéséről.

A iöldmívelésügyi miniszter 123.45G 
sz. r. a gazdasági felügyelőségek 
gazdasági munkaügyi feladatainak 
ellátásáról.

Az iparügyi miniszter 13.100. sz. 
r. a nyersbőr és a külföldi cserző
anyag forgalmának korlátozásáról 
(B. K. márc. 24.)

A minisztérium 2120. sz. r. a cu
korrépatermeléssel és cukorgyártás
sal kapcsolatos egyes kérdések sza
bályozásáról szóló 10.820/1939. M. 
E. sz. r. kiegészítéséről.

A kereskedelmi miniszter 131.055
1939. IV. 8. sz. r. egyes távbe
szélő kozpontokgan a pontos idői 
utáni tudakozódási díjazás ügyébeD.p 

A kereskedelmi miniszter 144.839 '
1939. IV. 8. sz. r. a budaepsti 
egységes távbeszélő hálózat terén a 
nem opstai szabványú távbeszélő al
központi és soros berendezések pos
tai fenntartásba vételéről.

A kereskedelmi miniszter 209.886
1940. IV. 8. sz. r. a német igazgatás 
alá került lengyel körzettel a távbe
szélőforgalom megnyitása ügyében. 
(B. K. márc. 27.)

A iöldmívelésügyi miniszter 92.100 I 
sz. r. a forgalombahozásra szánt 
baromfi túltömésének tilalma zásár ól. 
(B. K. márc. 28.)

AGRQLUX R. I. V illa m ossá g i an yagok  
V i l la m o s  k és zü lék ek  
Különleges lámpatestek 

-■ . . =  Légoltalmi berendezések

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 59. TELEFON: 110-019

T Á L IL Ő  Z Á
Szakosztályok

Igazuk van azoknak, akik a 
szakosztályok belső kiépítését sür
getik. A  mai súlyos időkben sok
szorosan fontossá vált az érdek- 
képviseleti pozíciók megszilárdítá
sa, azoknak mozgékonnyá tétele. 
Ennek a törekvésnek pedig alapja 
a szakosztályok szakszerű munká
jának elősegítése, fokozása és szer
ves egybekapcsolása. A  gyakorlati 
élet embereitől elvárjuk, hogy ke
mény munkával, komoly akarás
sal* egyéni érdekeik fölé emelked
ve, jó  ötletekkel, kezdeményezé
sekkel, javaslatokkal^ az üzleti 
életben szerzett tapasztalataikkal 
igyekezzenek szakmájuk érde
keit előmozdítani. A  szakosztályok 
értékes anyagának, a felszólalá
soknak szakszerű feldolgozása 
azonban már az iroda, a szakosz
tályok mellé kirendelt titkár és 
gyorsírónak feladata. Igazuk van 
azoknak, akik a néma, egymás 
közt vitatkozó szakosztályokat 
életre akarják hívni. Hangjukat 
az illetékes fórumok elé akarják 
juttatni. Mindannyian ezt akar
juk és nagy örömmel láttuk a Ba
ross-sej ték éledését. A  láng ki

alszik, ha kézzelfogható eredmény 
nincs! A munkának tehát legyen 
gazdája, legyen tollvivője. És ak
kor legyen felelösségrevonás!

G azdasági egység

Az ország minden gazdasági té 
nyelőjének fokozott szorgalommal 
és felelősségérzettel kell a közös 
nemzeti célokért küzdenie. Oly 
szervekre van szükségünk, amelyek 
az ország sorsának irányításánál 
tisztán látják és bölcsen tudják, 
hogy aki itt erős nemzetet akar. 
annak szüksége van higgadt és 
kiegyensúlyozott, komoly értéke
ket jelentó munkatársakra, meg- 
tán tori thatatlan igaz magyarokra. 
Minden problémát őc-i szellemben, 
magyar formák szerint, de min
denkor a modern élet igényeinek. 
megfelelően kell megoldanunk. Ke-' 
vesebb beszéd, kevesebb puffogó 
frázis, de mély és szilárd meggyő
ződés. Keresztény lélekkel akar
juk megteremteni a magyar gaz
dasági egységet, vagyis keresz
tény-nemzeti alapra akarunk épí
teni. Az érdekképviseleti, kama
rai intézmények tehát keresztény 
öntudatot sürgetnek.

EredeK Gebr. B R I L L  G. m. b. H. Wuppertal-Barmen gyártmányú 
golyóscsapágyas

p á z s l t n y l r ó g ó p e k  10—16“  késhosszal
Eredeti Cári PLATZ G. m. b. H. Ludwigshafen 

a./Rhein gyártmányú „Calimax* önműködő
m a g a s n y o m á s ú  g y ü m ö l c s f a  p e r m e t e z ő k

„Matex" töltőszivattyuval ellátott bateriás permetezők.
A világhírű „WOLF*

k o r l l  é s  f ö l d m ű v e l ő  s z e r s z á m o k
Kuitivator, földporhanyitó. kézi yetőgép, gyomlálókapa. homok- vagy víz

től lés es hengerlő, gereblye hengerlővel. drótseprő. stb.
Kérjen árjegyzéket a  vezérképviselőtől:

,8EVERLA Y“  ipari, mezögazgaségi és különleges műszaki cikkek 
Budapest. V„ Kossuth Lajos-tér 4. Tel.: 117-519. 110-459.
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