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Ax alHMivi válaiztókerttlel
lelkeseit készül a vasárnapi választásra

A z  a három heti idő. melyet a B. 
Sz. országos elnöke a z  abonyi válasz 
tókerületben edd ig eltöltött a szervezés 
és a m egfeszített munka jegyében folyt 
le. Ezt a munkát csak olyan renkivüli 
szervező tehetség tudta vállalni, mint 
//ouszfcy János, aki ebben a körzetben 
szem élyileg ismeretlen volt. amikor 
érkezett és három hét eltelte után a 
kerület hatalmas körzetének hét nagy 
községe és tanyavilága nemcsak a 
nevét ismeri, hanem szem élyét is.

Szinte óráról-órára haladt az a fel-

göngyölitési munka, melyet itt ki kel- | 
lett fejteni. A z  egyik tanyát a másik 
után kellett bevenni a szem élyes meg
jelenés. feliepés. a m eggyőzés alkot
mányos fegyvere ive l. Bármennyire is 
igyekezett az ellentábor a parlamenti 
szokásokkal ellenkező eszközöket fel
használni s olyan eljárást tanúsítani, 
mely enyhén szólva feltűnő, elnökünk 
nemcsak szónoki készségével, hanem 
érveinek súlyával minden vonalon visz- 
szaverte a támadásokat.

A választók nagy többsége 
lelkesen csatlakozott

Megállapítható, hogy az el
lentábor programmja nem tudta 
kiváltani a mczőgazdasau i né
pesség kőiében aet a rokon- 
szenví t. mely s/ükség< s lelt 
voína ahhoz, hogy teljesen átülő 
erőt kölcsönözzön neki. Az el
múlt héten és héten a helyi 
NÉP szervezet éji? I-nappal az 
agitácó u'ján volt s egyszerre 
több községben is fo!\lak gyű
lések. A vasárnapi és hétfői ün
nepnapon lefolyt hatalmas ará
nyú munka, mely a ielvilágo- 
sitás eszközeire támaszkodott, 
egy utolsó átgondolt rohammal 
eloszlatta mindazt az akadályt, 
mely mutatkozott. A választó
polgárság minden egyes rétege, 
a munkásosztálytól a polgárság 
legfelsőbb rétegéig teljes mér
tékben belátta, hogy a mai vi
szonyok között nem politizá
lásra. hanem alkotó törvényho
zói munkára van az országnak 
szüksége-

A jászk irajenői, abonyi. tör
teik tószegi vasárnapi és hétfői 
gyűlések eredménye lett. hogy 
a polgárok sürü sorokban álltak 
//ouszfey János mögé. Nagyon 
megható volt a törteii választók 
magatartása, akik elnökünk be

szédének hatása alatt szabad ég 
alatt esküdtek meg arra. hogy 
nem teszik magukévá az osz
tály politika tételeit.

Azok a kísérletek- melyi k a 
legitimista jelölt részéről folytak, 
aki a választási küzdelemből ki 
is esett, a magyar nép józan fel
fogásán teljes hajótörést >zen- 
vedtek. Talán sehol m sült az 
országban nem tűnt ki annyira 
élesen, hogy az ország népét 
legelsősorban csak a gazdasági 
kérdés : a megélhetés érdekli. 
Ez a közvetlen gond, mely min
denkinek a küszöbén ül. A nép 
minden további zűrzavart ösz- 
tönszerüleg elutasit magától, a 
nem aktuális kérdésekről nem 
akar hallani. így van ez jól, 
mert mi. akik hivatásszerűen a 
gazdasági kérdéseket gondoz
zuk, mint a gyakorlat emberei 
tudjuk, hogy a nemzet boldogu
lása elsősorban átlói függ, hogy 
képes-e anyagi eleseltségéből 
felemelkedni. Ezért az országos 
programm az, hogy elsősorban 
a nép szegénységét kell meg
szüntetni s megadni a nemzet
nek az anyagi eszközöket ah
hoz, hogy további ideális céljai 
nak elérésére törekedhessék.

Az osztálypolitika 
végzetes következményei

Azok a politikai törekvések, 
melyek a nemzet egy rétegének 
halalomra - juttatását célozzák, 
nem tudnak áthatolni. A nép
nek túlságosan emlékezetében 
vannak még az osztálypolitiká
val tizenöt esztendővel ezelőtf 
érlelt gyászos eredmények, me
lyek a leromlás végzetes kimé

lyüléséhez vezettek s kivétel 
nélkül mindenkit érintettek. Ma 
nincsen vonzóereje az olyan 
törekvésnek, mely a félreveze
tésre támaszkodva, csak egyet
len egy társadalmi rétegnek jo
gait akarja biztosítani. Az abo
nyi vasárnapi gyűlés néphan
gulata gyönyörűen domborította

ki azt, hogy a mezőgazdaság
nak a legelső helyet kell bizto
sítani, azonban gazdaságilag 
végtelenül káros volna, ha a ha
talom gyakorlásában nem osz
tozna a többi társadalmi réte
gekkel. Ez súlyos ellentéteket te
remtene a mezőgazdasági mun
kásság különböző rétegeinél, 
szembeállítana várost és falut, 
egymás ellen fordítana ipart, 
kereskedelmet és őstermelést, 
aminek vége a zűrzavar még 
további fokozása lehetne csak.

A nép minden rétege, tartoz
zék bármely foglalkozási ághoz 
is, békére és munkára vágyik. 
Ezt pedig csak a rend és nyu
galom hozhatja meg. mert gaz
daságilag alkotni és haladni 
csak rendezett viszonyok között 
lehet. A munkaalkalom nem tud 
virágzani, fejlődni és erőteljesen 
gyarapodni oly országban- ahol 
a munka legelső két eleme: rend 
és fegyelem hiányzanak.

A szociális kérdések tömegé
nek megoldása is az alkotást 
kívánja s irtózik a kapkodó ki-

Országunk alapja
Amikor négy esztendővel ez

előtt szervesen indítottuk el a 
küzdelmet abban az irányban, 
hogy a mezőgazdaság teher
mentesítésére történjenek meg 
az intézkedések, nem -egy ol
dalról csodálkozva fogadták ezt. 
Az események a mi gazdasági 
felfogásunk helyességét igazol
ták. Annak dacára, hogy az or
szág termelői népességében a 
mezőgazdasagi lakosság a há
ború előtti 640/o-kaÍ szemben je
lenleg alig 52°/o van képviselve, 
ez az eltolódás nem változtat
hat azon a tényen, hogy or
szágunk a mezőgazdaságon 
épül fel, iparunk egészséges 
erősödése a mezőgazdaság bol
dogulásától függ, kereskedel
münk pedig csak úgy virágoz- 
hatik, ha a tanyákon és a fal
vakban a nép minél többet 
kereshet.

Ez a programm a Baross 
Szövetség gazdaságiprogrammja 
s innen van az, hogy már esz
tendőkkel ezelőtt megkezdettük 
a mezőgazdasági érdekeltségek
nek szerves bekapcsolódását is. 
Igazi népi politika csak ezen a 
gazdasági elgondolásnak az

sérletezésektől. A  széles népré 
tegek, tartozzanak foglalkozás 
szerint bármely ágazathoz is, 
ma annyira elszegényedtek és 
leromlottak, hogy ezt tovább 
fokozni nemcsak meggondolat
lan törekvés, hanem kiszámít
hatatlan kár lenne.

Ennek tulajdonítjuk, hogy el
nökünk programmja, mely leg
elsősorban munkára irányul, 
minden e llen kező  kísérlettel 
szemben szinte óráról - órára 
diadalmasabban bontakozott ki 
s most már bevette a szélsősé
ges demagógia összes várait és 
maga mellett tudja nemcsak a 
polgárság azon komoly rétegeit, 
melyek egy pillanatig sem vol
tak eltántorítva, hanem a leg
szegényebb néposztályt is, mely
nek fájdalmas állapota meleg
ágya lehet minden szélsőség
nek, — hogyha a magyar né
pet a jó ég nem áldotta volna 
meg egészséges ösztönnel, mely 
a veszedelmet felismeri s az 
utolsó pillanatban összefogásra 
vezérli.

a mezőgazdaság
alapján várható. Minden olyan 
politikai törekvés, mely minél 
több gazdasági egzisztencia 
életrekelfésére vonatkozik, csak 
az anyagi megerősödés eszkö
zein keresztül vezethető le. Igen 
érdekesen fejtegette Tóth Tamás 
szolnoki polgármester 1933. ka
rácsonyi számunkban ezt a kér
dést a Duna—Tisza-csatorna 
megépítésének sürgetése kap
csán, amidőn üdvözölte Szö
vetségünket abból az alkalom
ból, hogy nemcsak a Duna— 
Tiszaköze, hanem az egész or
szág érdekében a kormányzat
nál reklamáltuk ezt a hatalmas 
arányú közmunkát, melynek 
nyomán a virágzó falvak és 
tanyák egész sorozata fog ke
letkezni.

Bármily nagy összegű tőke is 
szükséges ennek a programm- 
nak megvalósításához, nem fe
ledhetjük el, hogy a magyar 
közlekedési és gazdasági poli
tikának ez immár egy százesz
tendős adóssága, melyet — ha 
kell — áldozatok árán is végre 
rendeznünk kell.

Elnökünk azon programm- 
pontjai, melyek a gazdaadós-
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A Kálvin-tét* 
rendezési terve
Dr. M éhes Emil e lőadása  a M érnökegyletben

súgóknak a külföldi hitelezők
kel való gyors és méltányos 
egyezség árán való rendezésé
re. az adórendszer egyszcrüsi- 
tésére. a gazdák adóhátraléká
nak amnesztia utján való apasz- 
tására és likvidálására, az ér
tékesítés kérdésének megoldá
sára. a kartelkérdés gyökeres 
rendezésére, de különösen az 
agrárolló kérdésének, vagyis az 
ipari magas és a mezőgazda- 
sági alacsony áraknak kiegyen
súlyozására vonatkoznak, mint 
egészséges gazdasági elgondo
lások teljes mértékben fedik a 
nép felfogását. E kérdések tag
lalása is világossá tette az ag
rár-lakosság előtt azt. hogy nem 
várható eredmény abban az 
esetben, ha osztálypolitika ke
rülne hatalomra ebben az or
szágban. *

Vasárnap választ az ország és itt 
fog eldőlni, hogy az uj áramlatok kö
zepette. melyek Európát elöntik, a 
magyar nép megmarad-e ősi alkotmá
nyának hagyományai mellett, vagy pe
dig végzetes szerencsétlenségére enge
di-e magát a mi viszonyainknak meg 
nem felelő irányba sodorni. A  magyar 
nép józansága tanúbizonyság amellett, 
hogy a választások megadják az or
szágnak a lehetőséget az uj reform
munkára. melyet ez alkalommal nem 
szabad veszélyeztetni, mint kereken j 
száz esztendővel ezelőtt Széchenyi jó- j 

zan. okos és nyugodt reformelgondo
lása a politikai hevesség áldozata lett 
s visszavetette ezt a nemzetet oly mér
tékben. hogy több mint egy félszáza
dig tartott, mig azt kihevertük.

Ebben a reformmunkában nagy fel
adatok várnak reánk, mint szervezetre 
is. mert nemcsak a kebelünkből a tör
vényhozásba bekerülő szövetségi fér
fiakra háramlik itt munka, hanem első
sorban mi reánk is. Ezt a munkát 
örömmel és készséggel vállaljuk, mert 
csak folytatása lesz eddigi tevékeny
ségünknek. melyet egy tiszta, mocsok- 
talan zászló  kibontásával indítottunk 
meg és esztendőről-esztendőre mindig 
sikeresen előrevittünk.

József Ferenc
főherceg 
40 éves

A Baross Szövetségnek ben
sőséges ünnepe van, mert vezér
elnöke. József Ferenc Ö Királyi 
fensége a mai napon töltötte 
be életének negyvenedik évét. 
Ebből az alkalomból kifolyólag 
leány falvi Lingel János társel
nök vezetésével négytagú bi
zottság tisztelgett a Fenségnél 
és átadta az elnöki tanács hó
doló feliratát. A  Fenség a bi
zottságot kitüntető szívélyesség
gel fogadta és a legmelegebben 
érdeklődött a Szövetségben fo
lyó gazdasági ügyek iránt. De 
különösképpen érdekelte őt a 
Baross Szövetség képviselője
löltjeinek alkotmányos küzdel
me. A  Fenség meleg szavak
kal köszönte meg a megemlé
kezést, amely — mint mon
dotta — az eddigieknél is még 
jobban a Szövetségben tömö
rült kispolgárokhoz köti őt, ha 
ugyan lehetséges, hogy az a 
szoros lelki kapocs, amely a 
vezér és az ő tábora között fenn
áll, még jobban kiépíthető.

A  főváros közlekedési hálózatának 
egyik legnagyobb forgalmú, amellett 
legtöbb fönnakadást okozó pontja a 
Káivin-tér. Szabályozására, amint em
lékezetes. két év előtt tervpályázatot 
hirdetett a Főváros, melyre kb. 100 terv 
érkezett be Közülük 9 nyert jutalmat 
és az ezekben foglalt gondolatok fi
gyelem bevételével a Főváros maga 
készített most rendezési tervet, amiről 
nemrégiben úgy a szaksajtó, mint a 
napilapok részletesen megemlékeztek.

E tervről és a ve le  sze-r.ben táplált 
aggályairól tartott fo lyó hó 21-én a 
M agyar Mérnök és Építész Egylet ut-. 
vasút- és hidszakosztályában előadási 
dr. Méhes Emil mérnök, aki e kérdés
sel már hosszú évek óta foglalkozik. 
Mar 1928-ban terjesztett elő javaslatot 
—  ugyancsak a Mérnökegyletben —  a 
tér rendezésére, sőt ezt m egelőzőleg is 
számos szakközleményben, valamint 
más helyeken tartott előadásokban 
sürgette a tarthatatlan közlekedési á l
lapotok megszüntetését és a tér kifo
gástalan szabályozását

Előadó nagy alapossággal foglalko
zott a tér forgalmának számszerű ada
taival és a rendezés által kielégítendő 
követelményekkel. Számos statisztikai 
adat táblázatos és grafikus feldolgo
zásával bemutatta, hogy nemcsak ma 
nagy a Kálvin-tér forgalm i jelentősége 
hanem a Boráros-téri hid megnyitása 
után is meg fog maradni ez a jelentősége, 
sőt teljesen biztos, hogy a gépkocsik 
számának szaporodásával a forgalom 
még nagy mértékben növekedni is fog. 
Különösen két összeállításával támasz
totta alá érvelését. Egyik azt mutatta 
ki számszerűen, hogy búr Budapest 
lakossága az utóbbi épekben is á llan
dóan növekedett, ugyanezen idő alatt 
a folyton romló gazdasági helyzet kö
vetkeztében a forgalom a Kálvin-téren  
m indjobban csökkent. A  másik össze
állítás viszont azt érzékeltette, hogy a 
Kalvin-tér forgalmának nagysága majd
nem egyenes arányban változik Buda
pest szem élygépkocsijainak számával. 
Ha tehát nőni fog a gépkocsik száma, 
aránylagosan fog nőni a tér forgalma is.
Következtetései eredményeként szám

szerű adatokat mutatott be végül arról, 
mekkora tehát a z  a várható forgalom, 
amelynek zavartalan levezetését a 
Kál vin-tér építésénél a méretezés alap
jául kell venni, ha legalább 10— 20 
évre biztosítani akarjuk a zavartalan 
közlekedést.

Bemutatta dr. Méhes, miként lehet 
valam ely közlekedési útvonalat, vagy 
teret a várható forgalomra méretezni. 
M egem lékezeit az amerikaiak ilyirányu 
ténykedéséről, akik nagyvárosi útvona
laiknak az autók általi elözönlése fo ly
tán elsőknek kén yszerü lik  ezzel a 
feladattal tudományos alapon foglal
kozni és megkísérelni annak megálla
pítását. mi az egyes útvonalak telje
sítőképessége Ismertette és levezette 
a legegyszerűbb esetekben alkalmaz
ható számítási eljárás menetét és az 
egymást követő jármüvek egymástóli 
távolságának, valamint ennek alapján 
az útvonal teljesítőképességének meg
határozási módját. Majd grafikonban 
bemutatta a budapesti viszonyokra 
általa végzett számítások eredményeit. 
Érdekes volt az a megállapítása, hogy 
a közlekedési kódex által szem élyjár
művekre előirt négyméteres egymás
közti távolság átlagban csak 12 km 
óránkénti sebességig elegendő. Ennél 
gyorsabban haladó járműveknek a 
biztonság érdekében nagyobb távol
ságra van szükségük.

Előadó rátért a Főváros tervének 
ismertetésére. A  tervezet lényege a tér 
közepére helyezett perronsziget. mely 
körülbelül a Kecskeméti-utca és Ba- 
ross-ulca összekötő vonalánál kezdődik 
és a Ráday-utca torkolatának meg
hosszabbítóit tengelyéig tart és ame
lyen a villam osvonatok keresztülha
ladnak. mig az egyéb járművek kör
ben. egyirányban megkerülik. E na
gyobb középszigeten kívül még egy 
nagy sziget létesül a tér Vámhéz-körut 
felé eső végében, valamint több kisebb 
sziget is. A  gyalogosok öt-hat külön
böző sáv menten mehetnek át az út
testen. ill. a perronszigeteken keresztül.
A  Kecskeméti-utcai villam osközlekedés 
a terv szerint megszűnik, a Baross-ut- 
cai villam osok számára részben a té
ren elhelyezett egyvágányú végállom ási 
(kihúzó) pálya képezne végállomást, 
részben pedig a Vámház-körut felé ha
ladnának. A  szökőkút jelen legi helyén 
maradna.

Dr. Méhes közlekedési nemek sze
rint sorjában vette bírálat alá a tervet. 
Legnagyobb hátránx ait a következők
ben jelölte m eg : A  tervezett vágány
hálózat nem képes a tér villam osvas
úti forgalmát zavartalanul lebonyolí
tani. amellett a szökőkút előtti vágány- 1 
kapcsolások sok veszélyt rejtenek ma
gukban. A  gépkocsik és egyéb  jármű
vek körforgalma keresztezéssel vegyes 
elrendezésű, ami igen erős rendőri 
irányítást igényel, de tgy is mindunta- ! 
lan zavart fog előidézni. A  gyalogjárók 
átjáróinak rendszere bonyolult, nem 
tekinthető át tisztán és hasonlóképen 
tűlerős rendőr, ellenőrzést igényelne, 
de még emellett sem volna sima és 
bajnélküli a gyalogos átjárás. Amellett 
külön hibának minősítette előadó azt. 
hogy a terv nem számol a szép város
kép követelm ényeivel és ezirányban 
semmit nem nyújt.

Bár helyesebbnek tartaná a villam os
vonalaknak más alaprendszerü veze
tését. mint ahogv azt a Főváros java
solja, mondotta dr. Méhes, de mégis 
bemutatni óhajtja, hogy erre a v illa 
mosforgalmi elrendezésre is készülhet 
olyan szabályozási terv, am ely jó  fo r
ga lm i lebonyolítást és szép városképet 
nyújt.

Ennek igazolására előadó két sza
bályozási tervet is bemutatott.

A z  elsőnél a középsziget egyetlen 
tojásdad terület, mely a Kálvin-tér 
egész belsejét elfogla lja , csak köröskö
rül hagy a görbületek szerint változóan 
9— 12 méter széles kocsiutat. A  szökő- 
kutat jelen leg i helyéről a sziget másik 
részére, a Ráday-utca tengelyébe he
lyezi ót. A  villam osforgalom ban két 
végállom ási (kihúzó) vágányt létesít, 
ami által a vonalak túlterheltsége meg
szüntethető, sőt a V ilm os császár-ut—  
Muzeum-körut közlekedése is megja
vítható, minthogy ez az elrendezés 
módot nyújt a Berlini-tér— Sólyom-ut
cai hurokvágánytól a Kálvin-téri vég
állom ásig és vissza közlekedő uj v i
szonylat beállítására és ezzel e vonal 
jobb kocsiellátására, amit a közönség 
bizonnyal nagy örömmel üdvözölne.
A  többi jármű forgalma az egyetlen 
nagy középsziget körül tiszta körfor
galomban bonyolódnék le. m ig a gya 
logosok számára három, ill. négy átte
kinthetően elhelyezett széles átjárósáv 
szolgálna. A  kút áthelyezése és az 
egyetlen n tg y  középsziget létesítése 
által a tér egységes, valóban szép és 
forgalm i jelen tőségéhez m éltó városké
pet nyújtana.

D r Méhes második bemutatott terve 
előzőtől fő leg abbén tér el. hogy a 
szökőkutat a Ráday-utca és Üllői-ut 
torkolata közé. a Gazdák Biztosítójá
nak épülete előtt kiképezendő nagy 
szigetre helyezi el. m ely utóbbi a kö
zépszigettől széles úttest által vá lasz
tódik el. Így a közlekedés lebonyolí
tására a tér többi része szolgál, miáltal 
a forgalm i rendeltetésű tér rész párhu
zamos vonalak által határolt, normális 
útvonalhoz válik  hasonlóvá.

A  szökőkút áthelyezésére vonatko
zólag megjegyezte dr. Méhes, hogy a 
Műemlékek Országos Bizottsága ezt 
ellenezte. De ha ugyanez, a Bizottság 
időközben hozzájárult a Belvárosi P lé 
bánia-templom eltolásához, akkor a 
szökőkút áthelyezése ellen igazán nem 
emelhető kifogás.

A z  előadást igen nagyszámú közön 
ség hallgatta rendkívüli érdeklődéssel.

A  kam ara i
vá lasztások  
e lha lasztása

A kereskedelemügyi minisz
ter az országgyűlési választá
sokra való tekintettel a március 
24-ére kitűzött kamarai válasz
tásokat egy később meghatáro
zandó időpontra elhalasztotta.

Úgy a kereskedelmi, mint 
pedig az ipari osztály választá
sai tekintetében a számottevő 
érdektestületek politikámé ntes 
kamarai blokkokat alakítottak 
és az összes előkészületek meg
történtek a választások megfar 
tására. Bár a választásokr ak 
az utolsó pillanatban történt 
elodázása az érdekképviselete
ket meglepetésszerűen érte, mert 
nagyon tekintélyes költséget 
emésztettek fel az előmunkála
tok, ettől függetlenül általános 
megelégedés fogadta a válasz
tásoknak az elhalasztását. A 
kamarai blokk-szervezet, amely 
oly példás rendben és fegye
lemben tudott megegyezni, ami
re még alig volt példa, a jövő
ben is meg fogja találni az 

i együttműködést, sőt teljes mér
tékben együtt fog maradni. Meg 
fogja találni azokat az eszközö
ket is, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az uj kuriális beosztás 
keretén belül minden figyelembe 
veendő érdeket kielégítsen.

Az uj választások időpontja 
ezidőszermt még ismeretlen. A 
kívánság az érdekeltek részéről 
az, hogy a választások a leg
teljesebb egyöntetűséggel és va
lóban az erőknek az összpon
tosításával folyjanak le. Nem 
hihető, hogy az országgyűlési 
választásoknak a kimenetele be
folyást gyakoroljon a kamarai 
választásokra. Ezt biztosítja az 
a politikamentes irányzat, ami 
a kamarai választások előké
születét eddig is eltöltötte* A 
Baross Szövetség a kereskedő 
és iparos-szolidaritásnak a szel
lemét tovább is fogja ápolni. A  
hozzánk befuícll hírek szerint 
az összes többi érdekszerveze
tekben hasonló a helyzet*
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Az első
Baross képviselő: 

Nyíri István
A Baross Szövetség tagjai 

sorából fellépett képviselőjelöl
tek közül Nyíri István gépész- 
mérnök immár képviselő. Egy
hangúan jutott a mandátumhoz 
a biharkeresztesi kerületben. 
Komoly ellenjelöltje nem is 
akadt. Nyíri István nagyon ko
moly értéke és reménysége az 
uj magyar képviselőháznak.

Nyíri István javakorabeli férfi: 
4S eves. Középiskolait Nagyvá
radon végezte, majd mérnöki 
oklevelet szerzett a József Mű
egyetemen. Öccsével Nyíri Sán
dorral Berettyóújfalun nagyon 
szakszerűen vezetett, elsőrendű 
gőzmalma van. Tevékenysége 
nemcsak a saját gazdasági 
ügyeire, hanem mindenkor pol
gártársainak megsegítésére is 
irányult Széleskörű gazdasági 
képzettségének köszönheti, hogy 
hosszú évek óta a közügyek 
egész sorát bízták reá. melye
ket mindig közmegelégedésre 
oldott meg. Politikai ambíciói 
nem voltak- A nép szeretete, 
komoly egyéni értéke, n a g y  
szorgalma szinte önmaguktól 
állították oda a választási küz
delembe- amelyben a Nemzeti 
Egység Pártjának zászlaját fé
nyes diadalra vitte.

A háború alatt a pólai hadi
tengerészetnél szolgált, amely
nél különösen mint felderítő pi
lóta tűnt ki. A legszebb katonai 
kitüntetések díszítik mellét- Le
génysége rajongásig szerette 
benne az önfeláldozó kapitányt. 
A  megyében a Nyirrcsalád ar
ról volt nevezetes a háború 
alatt, hogy az Ínségesek között 
rengeteg gabonát osztottak széj
jel. valósággal egy egész va
gyont áldoztak polgártársaik 
megsegítésére. Ez az áldozat- 
készség bár jelentős an\agi esz
közöket emésztett fel. meghozta 
a legszebb és a legértékesebb 
emberi kitüntetést : a nép osz
tatlan szeretetét.

A  Baross Szövetség büszkén 
tekint Nyíri Istvánra, mint a 
mostani választás során elsőnek 
befutott törvényhozóra. Szak
szerű működésének színterét 
most a parlementbe teszi át. de 
a Szövetség munkásságából is 
kiveszi részét. Sőt. most még 
erősebb szálakkal lesz közpon
tunkhoz csatolva-^ mert törvény
hozói tisztjéből kifolyólag többet 
kényszerül majd a fővárosban 
tartózkodni- Bizton reméljük, 
hogy ezt az első szép diadalt 
a győzelmek egész sora fogja 
még kiegészíteni.

A  Debreceni Baross Szövetség 
közgyűlése

Szövetségünk debreceni szer
vezete »nárciusl24-ére tűzte volt 
ki közgyűlésének megtartását. 
A  közbejött országgyűlési vá
lasztásokra való tekintettel a 
debreceni vezetőség a közgyű
lés megtartását elhalasztotta. A 
közgyűlés idejét annakidején 
közölni fogjuk.

Mirttty  a Barass-Sröretséfl laajátaaal

nyilatkozatok
Ilovszky János 
Jelölt eléséről

A  Baross Szövetség országos elnökének az abonyi választókerületben 
történt h ivatalos jelöltetéséről a politikai és a társadalmi élet kitűnőségei ismé
telten megnyilatkoztak. A  választás előestéjén a következő nyilatkozatokról 
számolhatunk be :

Dr. Fabinyi Tihamér
pénzügyminiszter nyilatkozata
„Abony népe egy szívvel, egy 
lélekkel álljon Ilovszky mellé“

A Nemzeti Egység Pártja budapesti nagygyű
lésén tartott programmbeszédemben csak pár nap
ja fejtettem ki azt a meggyőződésemet, amelynek 
igazságát évek óta hirdettem, hogy a mezőgazda
ság, ipar és kereskedelem összharmóniája vezethet 
csak az ország gazdasági boldogulása felé, amely 
álláspont azt is jelenti egyúttal, amit szintén állan
dóan hangsúlyozok, hogy a főváros és magyar 
falu népének sorsközösségüket felismerve, egymás 
megértésével közösen kell dolgozniuk a magyar 
jövőn. A városnak szüksége van a magyar falu 
termékeire, a becsületes kérges magyar tenyér 
verejtékes munkájának eredményeire. A falunak 
pedig szüksége van a városra, ahol ezek a termé
nyek piacra és vevőre találnak.

A város és falu összefogásának, megértésének 
évek óta hirdetője az abonyi kerület képviselője
löltje, Ilovszky János, akinek izzó magyarsága, 
hazaszeretete, fáradhatatlan munkássága, széles 
látóköre biztosíték arra, hogy ezeket a nagy esz
méket az országgyűlés soraiban eredménnyel hir
desse. Abony környéke, gazdaközönsége nem ta
lálhatott lelkesebb szószólót a maga különleges 
gazdasági céljainak és érdekeinek védelmére, mint 
Ilovszky Jánost, aki a város és a falu megértésé
nek, kölcsönös egymásrautaltságának mindenkor 
hirdetője volt.

Ennek a gondolatnak jegyében Abony választó- 
kerület közönsége csak a saját érdekében cselek
szik, ha bizalmával és szavazatával Ilovszky János 
barátomat ajándékozza meg a választás napján. 
Azt üzenem Abony népének, hogy álljon egy szív
vel és egy lélekkel Ilovszky János mellé, aki soha
sem fogja cserbenhagyni azt a zászlót, amelyet a 
Nemzeti Egység Pártja most kibontott.

Sipőcz Jenő
főpolgármester nyilatkozata

Ilovszky Jánost a legmelegebben ajánlom az abonyi választó- 
kerület bizalmába és szeretetébe. Ilovszky ismert és tisztellnevü 
szereplője a magyar közéletnek, másfél évtizeden át a legnagyobb 
önzetlenséggel és lelkesedéssel dolgozott a közérdek és nemzeti 
célok szolgálatában. A fővárosban egyik erős oszlopa a nemzeti 
gondolatnak és a Gömbös Gyula által képviselt nemzeti reform- 
politikának. Nagy érdemeiért a székesfőváros törvényhatósága 
örökös bizottsági tagnak választotta meg és a magyar kereske
delem legtekintélyesebb testületé, a Baross Szövetség a maga 
élére állította, az elnöki székbe ültette. Országosan ismert az a 
nagyszabású tevékenysége, amelyet eddig a magyar dolgozó 
társadalom érdekében kifejtett. Működésében mindenkor az a 
nagy gondolat irányította, hogy a várost és falut összekösse mély 
lelki és gazdasági kapcsolatokkal. A közbizalmat nem a jövőre 
Ígért munkásság alapján kéri, hanem a múltja, az eddigi áldozat
kész és önzetlen tevékenysége jogosítja fel. hogy a választó- 
polgárok támogatását kérje akkor, amikor a Nem zeti Egység 
Pártja eddigi érdemei alapján méltónak találta az abonyi kerület 
mandátumára.

Sipőcz Jenő
főpolgármester 

tizenöt esztendeje
Sipőcz Jenő immár teljes 15 

esztendeje áll a főváros élén. 
Előbb kormánybiztos, majd há
romszor egymásután megvá
lasztott polgármester, most pe
dig főpolgármester.

A  romokból emelte ki ezt a 
várost, a lelki és anyagi lerom
lás ma már szinte elképzelhe
tetlen mélységéből helyezte Bu
dapestet a munka színvonalá
ra, az ország vezető helyére. 
Ha kérdeznék, hogyan sikerüli 
neki ez a munka, melyre ab
ban az időben vállalkozni senki 
sem mertj akkor kétségtelen, 
hogy ebben döntő szerep jutott 
Sipőcz Jenő ritka egyéni képes
ségeinek. Szorgalom, eréig, fi
nom tapintat, igazságszeretet 
emelkedett szociális érzés és 
fanatikus hit abban, hogy a 
munka értéke nem veszhet el, 
hanem meghozza a maga gyü
mölcsét. Ezek voltak Sipőcz 
Jenő lelki fegyvertárának vonzó 
eszközei, mellyel pártszenvedé
lyeket csititott, megegyezéseket 
létrehozott, valósággal pacifi
kálást vitt végbe a lelkekben. 
Polgármesterségének idejéhez 
kapcsolódik Budapestnek a vi
lág közvéleményébe való bevi
tele, az azóta gyönyörű fejlő
désnek indult magyar idegen- 
forgalom megalapozása és ki
építése, a főváros pénzügyei
nek rendbehozatala, a beruhá
zások egész sorozatának meg
indítása. Valósággal egy fény
kort indított meg, melynek nyo
mán a lakások tízezrei szület
tek meg. közintézmények egész 
sorozata emelkedett ki a föld
ből és a megcsonkított ország 
testében elsőnek a főváros éled 
fel és maga körül, majd peri
fériáin túlhaladva az ország
ban indítja meg a vérkeringést.

Sipőcz Jenő főpolgármester, 
mint a Városok Kongresszusá
nak elnöke az egész országra 
kiterjedő nagy tevékenységet 
fejtett ki s megteremtette azt, 
ami külföldön alig található, a 
városok barátságos együttmű
ködését. Oly szép jele ez a fő
város és a vidék összeműködé- 
sének, hogy nem volt csoda, 
miszerint szebbnél-szebb ered
mények születtek ennek nyo
mán.

A  tizenöt esztendő jubileum  
küszöbén a Baross Szövetség 
különösen örömmel tekint fel 
Sipőcz Jenőre, hiszen ő  volt e 
Szövetség bölcsőjénél s vele 
együtt küzdött végig immár 15 
esztendőt egy szebb s remény- 
teljesebb világ kivívásáért.

Baross-tagok
kitüntetése

A litván köztársaság elnöke 
vitéz Pesthy Müller Józsefet- a 
Baross Szövetség elnökségi tag
ját litván főkonzult, a litván-ma
gyar kultur és gazdasági kap
csolatok kiépítése körül szerzett 
érdemeiért a „Svaslikos Ordo~ 
nes“ kereszttel tüntette ki. Ma
gyarország főméltóságu kor
mányzója Nagy Ferenc szövet
ségi tagnak, fuvarozási vállal
kozónak a kormányfőtanácsosi 
címet adományozta.
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Bornemissza Géza
kereskedelmi miniszter 
a legkisebb munkabér 

kérdéséről

Általános figyelemre tart szá- í 
mot a kereskedelmi miniszter
nek a napokban Szegeden tar
tott azon beszéde, amely a leg
kisebb munkabérek törvényes 
szabályozására vonatkozó kér
désére is kiterjedt. Ismeretes, 
hogy az érdekképviseletek kö
zül elsősorban a Baross Szö
vetség volt az, amely hangoz- | 
tatta, hogy a l e g k i s e b b  
ipari munkabérekre vonatkozó 
nemzetközi egyezményt a tör
vénytárba mielőbb be kell ik
tatni, hogy ezáltal elejét lehes
sen venni először a munkabér
uzsorának. másodszor annak, 
hogy a kontárelemek a tisztes
séges ipart ezen a réven eg
zisztenciájában támadják.

Nagy megnyugvást kelt ez a 
kormánynyilatkozat és ebben az 
iparosság és a szolid vállalko
zás első tényét látja annak, 
hogy meg fog szabadulni a 
piac azoktól a vállalkozó ele
mektől. amelyek munkást és 
fogyasztót károsítanak. A Ba
ross Szövetség örvend a keres
kedelmi miniszter e megnyilat
kozásának, mert ebben biztosí
tékát látja annak, hogy a leg
kisebb munkabéreknek a tör
vénye mégis csak meglesz, de 
biztosítékát látja annak is. hogy 
széles rétegek fogyasztókcpes- 
ségét sikerül ilymódon felemel
ni és a nemzetgazdasági for
galomba ismét hasznosan be
kapcsolni.

fiz 011-hátraiákosok k ö zs zá ili- 
tási helyzetének könnyítése
A kereskedelmi miniszter úr

tól szép gesztus volt az a ren
delet. amelyet a napokban adott 
ki az OTi-hátralékos közszálli- 
tók helyzetének a megkönnyíté
sére. Tudott dolog, hogy az ed
dig érvényben volt szabályok 
szerint azok a közszálhíásban 
résztvenni kívánók, akik OTI- 
járulékukkal hátralékban voltak, 
árajánlatukhoz egy joghatályos 
engedményes nyilatkozatot kel
lett c s a to l  n i o k, amellyel a 
mun ;a odaítélésének esetére az 
OT1 javára fennálló tartozás 
erejéig a vállalati összegnek 
25B/o-át átengedik az OTI-nak. 
Ez a 25°/® a kereskedőknek és 
iparosoknak egy nagy rétegét 
már eleve kizárta abból, hogy 
közszállitásban résztvehesse- 
nek. A kereskedelmi miniszter
nek legújabb rendelete az en
gedményezendő összegnek a 
nagyságát leszállította, még pe
dig 15°/®-ra. Ennek az intézke
désnek folyománya az, hogy a 
közszállitásokban most sokkal 
több ember vehet részt.

A kereskedelmi miniszter az 
0  TI-hátralékok rendezésében 
további reformokat készít elő. 
Eddig ugyanis kivétel nélkül 
minden munkaadó még akkor 
is, ha saját hibáján kívül anyagi 
romlásba jutott, az OTI-val szem
ben mindvégig adós maradt, 
sőt ez a fizetésképtelen állapot 
a jogutódlás folytán az újabb 
szakmai vállalkozóra is kiter
jedt. A kereskedelmi miniszter 
reformelgondolása az, hogy 
mindazokban az esetekben, 
amikor a munkaadó hitelt ér

demlő módon igazolja, hogy 
vállalata vagy üzeme tőle füg
getlenül bekövetkezett rendkí
vüli körülmények folytán olyan 
veszteségeket szenvedett, hogy 
a vállalat vagy üzem további 
fenntartása és vezetése csak a 
társadalombiztosítási tartozások 
egy részének elengedésével biz
tosítható. a késedelmi pótlékok 
egészben vagy részben fognak 
töröltetni, az eredeti töketarto-

! zás tekintetében pedig a reform- 
elgondolás az, hogy kivételesen 

| egy 50°/®-ig menő mérséklés 
nyújtható. Ezt a kedvezményt 
azonban csak abban az esetben 
fogják megadni, ha nyomós 
közgazdasági érdekek szólnak 
a vállalat továbbvitele és fenn
tartása mellett és ha a vállalat 
tulajdonosának egyéb vagyona 
és jövedelme nincsen.

Lamotte Károly
B u d a p e s t  székesfőváros alpolgár

mestere Ilovszky Jánosról
— Az a rendkívül élénk és 

közérdekű tevékenység, amelyet 
Ilovszky János az iparos- és 
kereskedőtársadalom ügyeiben 
eddig kifejtett a törvényható
ságban, valahányszor ezt a két 
társadalmi ágat érdeklő kérdé
sek megoldásáról volt szó. ga
rancia arra. hogy Ilovszky meg
választása esetén ugyanazzal 
a lelkiismeretes gonddal és 
megértő szeretettel fogja képvi
selni választókerületének érde
keit. mint azt közéleti műkö
désében eddig is tette. Ilovszky 
János mindig igen tevékeny 
részt vett a főváros szakbizott
ságainak munkájában, mint a 
Baross Szövetség elnöke pedig 
azzal bizonyította be rátermett
ségét felelősségteljes tisztségére, 
hogy' újból felviiágoztatta a

Szövetséget, amely ma súlyt és 
tekintélyt kapott az érdekkép
viseletek nagy sorában s ezt 
éppen agilis, érdekeiért fárad
hatatlanul és önzetlenül harcoló 
elnökének köszönheti. A gaz
dasági élet problémáit iól is
merő. szakavatott fér fiukra ma 
fokozott mértékben van szükség 
a közéletben s elsősorban az 
uj parlamentben, amely a re
formpolitika jegyében kezdi 
munkásságát. Örülök. hogv 
Ilovszky János ak most már a 
törvényhozásban is módjában 

I lesz szavát hallatnia és a ve- 
i zetése alatt álló Szövetség kebe- 
j lében tömörült iparos, kereske- 
j dó és épen Ilovszky működése 

folytán múlt év óta mai gazda 
érdekekért is eredményesen fog 

I sikraszállni.

A  társadalombiztosítási 
hátralékokról

A társadalombiztosítási köve
telések behajthatat ansága ese
tében követendő eljárás sza
bályozásáról a belügyminiszter 
1933. évi julius hó 12-én ren
deletet adott ki, melynek 6. §-a 
szerint a három évnél régibb 
hátralékok a törlési jegyzékbe 
okvetlenül felv- er.dők azzal, 
hogy a behajthatatlanság oka 
tüzetesen és adatsz rüen fel
tüntetendő. Most. hogy a bel
ügyminiszter ur a társadalom
biztosítási járulékok törlésére 
lehetőséget nyújt és igen he
lyesen segítségükre siet azok
nak a vállalatoknak és iparo
soknak, melyek járuléktartozá
saikat a tőlük függetlenül be
következett rendkívüli körülmé
nyek folytán megfizetni nem 
tudják, időszerű, hogy a sajtó 
publicitásának igénybevételével 
a nagy nyilvánosság előtt tár
juk fel azt a visszásságot, ame
lyet az OTI a társadalombiz
tosítási járulék behajtása céljá
ból az önhibájukon kívül tönk
rement, teljesen vagyontalan, 
iparigazolványukat három-öt év
vel ezelőtt beszolgáltatott kis
iparosok ellen folytat. A végre
hajtás folytatására az elöljáró
ban említett rendelet ad lehe
tőséget, mely rendelkezést tar
talmaz arra. hogy a hátralékosok 
helyzete figyelemmel kisérendő 
és amennyiben az kedvezőbbre 
fordul, a hátralék behajtása fo
lyamatba teendő-

A helyzet tehát az, hogy az 
OTI függetlenül attól, hogy a 
kisiparos önálló iparűzését meg
szüntette, hogy vagyontalansági 
esküt tett, hogy keresetet bizto

sitó önálló vállalkozása nincs, 
hogy szegénységi bizotnyivány- j 
nyal igazolja, hogy a főváros- | 
bán fizetni szokott napszámbért 
meghaladó jövedelme nincsen, ; 
a végrehajtási eljárást a kisipe- \ 
rosok lakásain erőteljesen foly
tatja, Vannak esetek, melyek, I 
sajnos, a kisiparosok jelentős 
részénél tapasztalhatók, hogy 
a kisiparosok lakásain lévő bú
torok a rokonok, vagy a szülőt 
eltartó családfenntartó gyerme
kek tulajdonát képezik és igy 
leírhatatlan, mily nyugtalansá
got idéz elő és a család lelki
nyugalmát és békességét meny
nyire megzavarják a tönkrement.

: a gazdasági leromlás miatt tel
jesen elszegényedett kisiparo
sok lakásain az OTI által foly- 

; tatott végrehajtások.
Az OTI ily végrehajtásokat 

: vezet oly kisiparosok ellen is, 
kik az intézetnek egy fillér já"

( rulékkal sem tartoznak, kik az 
1929. évi kamatamnesztia-ren- 
delet alapján kamatamnesztiá
ban lettek volna részesitendők 
és igy az a helyzet, hogy az 
Intézet behajtási osztálya ily 
amnesztiaként leírni kért kama
tot függetlenül attól, hogy a kis
iparos tönkrement, kamattal ter
hel és végrehajtást vezet ez 5 
évvel ezelőtt műhelyüket meg
szüntetni kényszerült kisiparo
sok lakásain.

A Baross Szövetség, mely a 
polgári társadalom kisiparos ré
tegének gazdasági érdekvédel
mét minden tiszteletre- és elis- 
merésreméltó módon szolgálja, 
mely egyetemes szempontból 
bírálja a kispolgárok panaszait,

fel kell, hogy emelje szavát az 
ellen, hogy az OTI a tönkre
ment kisiparosok lakásain ka
mathátralékért vagy fiktiv köve
telésekért végrehajtásokat vezes
sen es szorgalmaznia kell, hogy 
az OTI az ily kamattartozáso
kat a közadók kezeléséről szóló 
1929. évi XXIII. t. c. 4. §-ának 
megfelelően törölje. Ez a tör
vény világosan kimondja : „ha 
a jövedelem vagy a vagyon az 
adózótól függetlenül bekövet
kezett rendkívüli körülmények 
folytán tartósan oly módon csök
ken, hogy az adózó a hátralé
kos adót még méltányos rész* 
letekben sem képes megfizetni 
és annak behajtása őt létében 
támadná, a hátralék részben 
vagy egészben törölhető.

Ennek a törvénynek szelle
mében kéri a műhelyüket há
rom-öt évvel ezelőtt feloszla
tott. iparigazolványukat beszol
gáltatott. vegyor.talaníági es
küt tett. szegénységi bizonyít
vánnyal rr ndelkező, egy fillér 
járulékkal nem tartozó kisipa
rosok OTI kamattartozásának 
törlését és annak kimondását, 
hogy oly esetekben, amikor az 
adóhatóságok a kisiparos ter
hére nyilvántartott adóhátralé
kot gazdasági romlás címén 
törölték és ezt hatósági bizony
lattal igazolni tudják- az OTI 
törölje a kamathátralékot ka
mattal terhelő tartozásként nyil
vántartott összegeket, mert ma
gasabb állami, társadalompoli
tikai és nemzeti érdekek teszik 
szükségessé, hogy az erők já
tékával megküzdeni nem tudott, 
a hosszantartó gazdasági vál
ság r's tőkeszegénység miatt ön
hibájukon kívül tönkrement, 3-5 
év óta műhellyel vagy önálló 
vállalkozással nem rendelkező 
kispolgári egyedekrt végrehaj
tásokkal ne nyugtalanítsák

Juhász Lajos.

G azd a á rv e ré se k
elha lasztása  

s zep tem b er v é g é ig

A kormány a hivatalos lap 
vasárnapi számában rendeletet 
tett közzé, amely kimondja azt. 
hogy a gazdaadósnak olyan in
gatlana tekintetében, amelynek 
védettsége az előirt fizetések el
mulasztása miatt megszűnt, va
lamint bizonyos nélkülözhetet
len ingóságai tekintetében az 
árverést 1935 évi szeptember 
30-ig el kell halasztani abban 
az esetben, ha az a gazdaadós 
a hitelezőkkel szemben, akiknek 
javára az árverést elrendelték, 
az elmulasztott és a halasztás 
idejére járó fizetéseket abban 
a mértékben teljesiti, mint hogy 
ha a birtoknak a védettsége 
még mindig fennállana. Az ár
verés elhalasztása még akkor 
is bekövetkezik, ha a hitelezők 
ehhez hozzájárulnak. Ahhoz 
azonban, hogy a gazda ezt az 
újabb kedvezményt igénybeve- 
hesse, szükséges, hogy 1935. 
évi április 10-ig az illetékes bí
rósági kiküldötteknél az árverés 
elhalasztása iránt kérelmet ter
jesszen elő. A  kérelem termé
szetesen szóbelileg is előadható 
és a bírósági kiküldöttek által 
jegyzőkönyvezve lesz.

Hirdessél) a Barass-SzMséfi MÉfeal
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A  kereskedelm i m iniszter 
bejelentette

a karteltorveny reform ját

F ű sze r- é s  gyarm atárúk budapesti- 
detail-irányára i 1935. m árc. 2 9 -én  :

Bornemissza Géza kereskedelmi 
miniszternek Jászapátiban tartott 
beszéde országos feltűnést keltett.
A kartelekröl szólva megállapította 
a miniszter azt, hogy a karteltör- 
vény teljesen hatástalan maradt 
Azzal ugyanis, hogy a kartelszer- 
zödéseket — mint ahogy a fenn
álló törvény előírja be kell 
mutatni egyfelől a kereskedelmi 
minisztériumnak, másfelől pedig 
az illetékes cégbíróságnak az 
államhatalomnak nincsen rnég 
kellő befolyása a kartelek felett.

Az államhatalom csupán arra 
szorítkozhatott, hogy az árvizs. 
gáló-bizottság utján felülvizsgálta 
a kartelek árait. Ismerjük tapasz
talatból azt a munkát, mely az j 
ily árelemzések nyomán ment s 
innen van az. hogy elsősorban a 
Baross Szövetség már három esz
tendővel ezelőtt figyelmeztette a 
kormányt arra, hogy a karteltör- 
vény hatálytalan

A miniszter beszédében ugyan 
leszögezte, hogy az árvizsgálatok 
során igyekeztek eddig is az ára
kat leszorítani azonban képtelen 
ség volt olyan befolyást gyako
rolni, mely megszabadította volna 
a közgazdaságot attól az egyol
dalú árdiktaturától, melyet a kar
telek épen a fennálló törvény sze
rint gyakorolhatnak.

Általános megelégedést keltett 
a miniszter azon megállapítása, 
hogy a kartelekkel szemben a 
jelenleg érvényben levő törvény 
segítséget nem nyújt s igy leg
első kormányintézkedés lesz. hogy 
a törvényt gyökeresen megrefor
málja oly értelemben, hogy első
sorban a közérdek jusson véde
lemhez.

Nagyon találó a miniszter azon 
megállapítása is, hogy az állam- 
hatalom állami intézkedésekkel, 
vámvédelemmel és tarifapolitiká
val amúgy is nagyon jelentős vé
delmet ad az ipar túlnyomó nagy 
részének s igy nincs szükség arra. 
hogy még továbbmenö védelmet 
is kapjanak a szabad kartellálás 
által.

A miniszter ezen megállapítása 
arra enged következtetni, hogy a 
kormányzat egész iparpolitikánkat 
messzemenően revideálja. Ez szo
rosan összefügg elsősorban azzal, 
hogy a mezőgazdaság részére kell 
megfelelő külföldi piacokat biztosí
tani. Régi megállapításunkat erő
síti meg a miniszternek ez a be
széde, amidőn azt állítottuk, hogy 
a valóban versenyképes és erős 
magyar iparnak nincsen szüksége 
a világversennyel szemben véde
lemre, amelyik pedig üvegházi 
ipar és a gazdasági élet szabad 
levegőjében megélni nem tud, 
annak amúgy sem lehet létjogo
sultsága.

Ez a miniszteri megnyilatkozás 
függetlenül a választási hadjárat
tól messzemenő intézkedések be
jelentése. melynek elsősorban a 
Baross Szövetség örvend őszintén.

Adóügyekben
ne saját feje szerint 
járjon el. Keresse fel 
adóügyi útmutató 

irodánkat.

I .  K á v é k :
per kg.

Nyers Moragogyp --
- Guatemala
- Mocca —
„ Costarica 
„  Santos - —
„ Rio...........

Pörkölt kávék ...

10.----- 14.—
9.----10.—
8.50— .10— 
8.80— 10 — 
7.80— 8.60 
6.60— 7.20 
8.-----16 —

II. R i z s e k :
per kg.

Carolin
Paína
Glacce
Japán
Moulmain
Rangoon
Burmah

—.1—1.20
— .80----- .96
— .80----- .92
— .74-----.80
— .84----- .88
— .7 6 ---- .80
— .72------.78

I I I .  T e á k :
per kg.

Darjeeling - - 24.-----36.—
Császárkeverék -— 24.----- 28.—
Ceylon Orange Pecco --- 20.----- 24.—
Mandarin..........  -.........  16.-----20.—
Jáva orange ..................  14.------18.—
Souchong -.............. - --- 12.------16.—

IV. Déligyümölcsök :
per kg.

Arachid-.. --- --- --- 1.08 —  1.32
Füge. zsákos --- - --- — .88 — 1.—
Füge. koszorús ..........  1.08 —  1.20
Jánoskenyér --- .......... — .80 — 1.—
Mandula--- ... - --- 3.60 — 6.—
Mazsola --- —................ 2.60 —  3.60
Mogyoróbei ..................  36.0 — 4.—
Narancs... —  —  --- — .68 —  1.10
Citrom ..........  per drb — .0 6 ------.10
Szilva, aszalt, zsákos kg 1 — — 1.36 

ládós „ 1.20 — 1.60

V. Fűs z e r e k :
per kg.

Ánizsm ag .......... 3.60 —  5.—
Babérlevél .................. 2.— —  3 —
Bors fekete. 1/i szab. 7.50 —  8.—

„  „ törött csőm. 8 — —  9.—
„ fehér, egész — — 8.— — 10.—
„ hosszú. „ ........... 10.— — 12.—

Csillagánizs 20.— — 24.—
Fenyőmag 1.40 —  2.—
Fahéj, egész --- 12.— —  14.—

.. törött szabadon és
csomagolt .................. 14.— —  16.—

Gyömbér — 8.— — 10.—
Köménymag ......... - — 3 — —  4.—
Majoránna 6.— — 8.—
Paprika édes, nemes — 3.— — 3.60
Szegfübors — — 6.— —  .7.—
Szegfűszeg 24 — — 26 —
Vanília — per szál — .20 ------.60

VI. Liszt- és termény
áruk :
per kg.

Búzadara................-
Liszt Ögg-

„  2-es ...........
.. 4-es................—

Árpakása 10-es
.. 3— 5-ös

0-ás 4/0
Bab. fehér 
Bab. tarka
Borsó, e g é s z ...........

feles ...........
Lencse 
Dió. héjas 
Dióbél
Mák --- ..................

— .4 0 -------44
- . 3 4 ------.38
— .3 3 ------.36
— .3 0 -------34
— .3 0 ------ .36
— .4 4 ------.52
—.68---- -88
— .22 ------.28
— .30 ------ .36
— .56 -------68
— .5 6 ------.64
— .4 8 -------88

1.04 — 1.28
3.60 — 4.—

— .6 8 ------.80

VII. P ó t k á v é k :
Frank '/a kg-os doboz per

— .92doboz .................. ... — .84
Frank V* kg-os dobor per

— .49doboz --- ......... - ... — .42

Frank i/6 kg-os doboz per
doboz --- ... ...........— .31 — .35

Frank i/i kg-os csomag per
csomag ... ... ... — .32 — .40

Frank kg-os csomag per
csomag --. .................— .25 — .28

Franck V u kg-os csőm. per — .16 — .18 
Franck x/v> kg-os csőm. per — .11 — .13 
Malátakávé - per kg. 1.12.— 1.20
Imperiál fügekávé - .. 1.64— 1.72
Makk kávé --. — ,, „  2.40
Enrilo kávé --- --. „  .. 2.—

VIII. C u k o r :
per kg

Kristály — ------ 1.27— 1.30
Kocka és por -- -..................1.32— 1.36
Süveges .............- ......... 1.36— 1.40

IX. K o n z e r v e k :
per kg

Szilvaiz-- . --. --- -- — .96— 1.20
V  egyesiz .................- 1.20—  1.40
Barackiz -.- --- --- --- 2.40—2.80
Paradicsom, sür. dobozos

V-í kg-os doboz. p. doboz — .36 — .40
1 / 2 .................... , — .56 — .64
1 ............................  — .88— 1.—
2 ..   1.44— 1.60
5 „  .. .. .. 3.50— 3.80

X. Kakaó, csokoládé:
per kg

Kakaó, belföldi —  --- - - 3.----- 4.—
„  hollandi — -- 4.80-- 6.—

Csokoládé, ét ................... 2.40— 5.—
„  főző --- -- 2.40— 4.—

por......... . — 2.80— 3.60

XI. Szárított tészták 
és sütemények :

per kg
Tarhonya tojásos — .72— 1.—
Csőtészta „ szab. — .80— 1.12

„ csőm.................. — .88— 1.20
Levestészta tojásos szab. — .76— 1.12

„ „ csőm. --- — .88— 1.60
Konzum keksz ... 1.28—  1.60
Mézes 1.60— 2.—
Finom 2.40— 6.—
Töltött „  ......... - — 3.20— 5.—
Dessert teasütemény 4.----- 8.—
Piskóta. V-s-os dob. p. dob — .80— .96

„  75-ös „  - „ 2.------2.40

XII. V e g y e s e k :
Ecet 10 hydrátos per liter — .56— — .64

6 .. — .36----- .38
Élesztő --- per kg 2.50 —  3.—
Étolaj, belföldi --- 1.60 —  2.40

„ olíva 3.60 —  4.80
Teavaj - 2.80 —  3.60
Trappista sajt — 1.40 —  2.—
Emmentháli sajt 2.40 — 3.60
Juhturó 1.60 —  2.—
Mustár 1.60 —  2.80
Só. őrölt zacskóval „ ------.40

„ csőm. kristály „ — .56------.60
Minden kötelezettség nékül.

Ezer áldást jelent
az egészségre az Imperiál fügekávé él
vezete, mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállilva. Tápereje felülmúlhatatlan

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

É r d e k e s s é g e k
a K öztisztv ise lők  

és  a Konzum m érlegeiben

A szövetkezetek 11 millió 
pengős rendkívüli támogatásá
ról szóló 1934 : XXI. t. c. értel
mében a Köztisztviselők és a 
Konzum között az egyesülés a 
március 28. és 29. napjain meg
tartott közgyűléseken ki lett 
mondva. A Konzum négy évre 
visszamenőleg tette közzé mér
legeit, a Köztisztviselők 1933. 
és 1934. évre szólóan.

A Konzum mind a négy esz
tendeje erősen veszteséges volt. 
1931. évre 86 ezer, 1932- évre 
258 ezer, 1933. évre 144 ezer 
és 1934. évre 118 ezer pengő, 
összesen kerek 606 ezer pengő 
veszteséget kellett itt eltüntetni- 
A Konzum megszűnik, de vesz
teségei még nem, mert az átvé
tel, a felszámolás nagyon jelen
tős összegekbe fog kerülni, hisz 
az utolsó mérleg erre a célra 
kerek 100 ezer pengőt irányoz 
elő.

A Konzum mérlegében van 
egy visszatérő tétel, mely a 
szabóiparosságot különösen ér
tékelheti. A vállalat emelkedő 
nyereséges bevétele volt az a 
re szesedés, melyet a Konzum 
Ruházati r. t.-tól megrendelés
szerző jutalék címén kapott. 
Erre a dologra nagyon érdemes 
felfigyelni. A  Konzum a maga 
tagjait ebbe a konfekció-üzembe 
irányítja, mely a megrendelést 
természetesen részletfizetésre 
vállalja el és bonyolítja le. A 
Konzum Fogyasztási a Konzum 
Ruházati-val szemben termé
szetesen kezességet vállalt a 
részletek pontos betartásáért. 
Meg kell jegyezni, hogy a Kon
zum Ruházati nem a szövetke
zet alakulata, hanem szemfüles 
vállalkozókmagántársulata. Egy
szóval itt jutalék járt s ez 1931. 
évben 37 ezer, 1932. évben 18 
ezer, 1933. évben 18 ezer és
1934. évben 21 ezer pengőt tett 
ki kerek számban.

Nem érdektelen azonban a 
Köztisztviselők 1933. és 1934. 
évi mérlege sem. Ez a szövet
kezet az 1934. évben — az ál
lamtól kapott nagy összegű 
szanálási pénz segítségével — 
az 1932. és 1933. évekből átho
zott kereken 1-2 millió pengő 
veszteséget leírta s már 1934. 
évre 1818.— pengő nyereséget 
tüntet fel. Még 1933. évben 7.5
millió volt a szövetkezet adós
sága, 1934. év végén azonban 
már csak 5.3 millió, úgy hogy 
az állami pénzből 2.2 millió 
adósságot fizettek. Természete
sen a mérleg egyéb adatai is 
roppant érdekesek, helyszűke 
miatt azonban nem terjedhetünk 
ki ezekre. Nagyjából összevetve 
a Köztisztviselők és a Konzum 
szanálás alá került ügyvitelét 
láthatjuk, hogy e két szövetke
zet egyedül majdnem 5 millió 
pengőt igényelt ahhoz, hogy 
veszteségeit kiegyenlítse és adós
ságainak egy részét fedezze. 
Szakkörök nagy érdeklődéssel 
néznek a szövetkezeti fronton a 
további fejlemények elé.______

I Brunhuber Ti
V i l i . ,  B a r o s s - u t c a  61. Tel. 34-1-78. 
M űvészi elsőrangú fényképek, leve lező 

lapok, aquarell. olajfestmények.

J u tá n y o s  á ra i . .
Baross tagok és azok családtagjainak

1O0/« k e d v e z m é n y .
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— Esküvő L ingei János 
családjában. A Baross Szövet
ség társelnöke leányfalvi Lingei 
János családjában szombaton 
esküvő lesz. Társelnökünk ra
gyogó szépségű ieánvát Flgren- 
ret vezeti oltárhoz Burai/ Árpád 
fővárosi tisztviselő, néhai Buzay 
fővárosi tanácsnok fia. A z es
küvő nagy társadalmi esemény, 
mely alkalomból a Szövetség 
tagjainak sokasága üdvözlések
kel halmozza el a társelnököt-

A  győri á liam ép itésze fi 
hivatal versen ytá rgya lás i
h i r d e t é s e i .  A  győri m. kir. áilam- 
épitészeti hivatal a rábapatonai tiszt
viselői lakás bővítésének, valamint az 
öttövényi körjegyzői hivatal és lakás 
építésére nyilvános pályázatot hirdet 
Benyújtási határidő április 8 K öze
lebb i feltételek a titkári hivatalban 
tudhatok meg.

A  főváros i d rog is fa  ipar 
helyzete , a  napokban tartotta meg 
a fővárosi Drogista Ipartestület múl t 
évi közgyűlését, amelyen megállapítást 
nyert, hogy a fővárosban 177 drogista 
iparos van. akik 280 segédet és 139

tanoncot a lkalm aznak. E iclszámból 
uj szerződés alapján 73 tanonc vetetett 
fel. A z  Ipartestület tagdijai igen d icsé
retes módon folynak be és aránylag 
igen kevés hátralékkal dolgozik.

sVlalyasy £?ezsö ka 'á ia .
M ély fájdalommal értesültünk K'átyásy 
Rezső szobafestő és mázolómesternek 
elhalálozásáról. Egyike volt azon szak
mai férfiaknak, akik nagy körültekin
téssel és szolidsággal vezettek üzletü
ket. neve közismert volt. elhalálozása 
komoly veszteséget jelent. A  Baross 
Szövetség az ő em leket kegyelettel 
fogja megőrizni.

A  dregisvák köszönésé a
Barossnak. A dr ötöst ék leg
utóbb megtartóit ipartestületi 
közgyűlése jegyzőkönyvi köszö
netét mondott lapunkban a 
drogista ügyek felkarolásáért és 
részben már eddig is sikeres 
elinlézéséérí. A munkát tovább 
folytatjuk.
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