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Gömbös Gyula
m in isz te re ln ök  

a B a r o s s  S z ö v e t s é g h e z
Az évforduló alkalmából a

Baross Szövetség köszöntötte az 
ország miniszterelnökét, aki 
január 13-iki kelettel a követke
ző levelet intézte országos el
nökünkhöz '•

» Tisztelt Barátom ! Az uj esz
tendő alkalmából úgy a magad, 
mint a Baross Szövetség nevé
ben a kifejezett jókívánságokat 
nagyon köszönöm és azokat 
szívből viszonzom. Felkérlek, 
hogy a megemlékezésért őszinte 
köszönetemet a Baross Szövet
ség előtt megfelelő módon tol
mácsolni szíveskedjél. Szívélyes 
üdvözlettel Gömbös Gyula s. k.L‘

Az üzleti könyvek 
vezetésének szük

ségessége
A z eir.mll heten a Baross Szövetség 

cipészipan szakosztályéban a Köny
velési kft. vállalkozás vezetősége is
mertető előadást tartott az üzleti köny
vek vezetésének általános szükséges
ségéről és azokról a gyakorlati módo
zatokról. melyek mellett ez az újszerű 
vállalkozás a könyvvezetést szín e  fil
lérekért látja el minden kereskedő és 
iparos részére. A  vállalkozás munká- 
át korábban már ismertettük hasáb

jainkon. A z  előadó estén dr. Dunay  
Pál tanár ismertette a modernizált 
könyvelési eljárást, mely mellett a ke
reskedőnek vagy iparosnak csak szám 
láit ke,l összegyűjtenie s üzleti téte
leit egy közönséges strazzaban fe lje
gyeznie. A Könyvelési kft. minden egyes 
megbíz :.ak a dolgát a legnagyobb 
titoktartással kezeli, amit megkönnyit 
ez, hogy az egyes fe lek  nem cégük. 
Hanem csak számszerint lesznek nyil
vántartva Év végén  a K önyvelés i kft. 
mérleg- és adómérleg szám lával lezárt 
s küi 'ev izor aláírásával ellátott köny
vet ad . A z  iroda természetesen a 
fél kívánságára költségszámításokat és

közi mérlegeket is készít nagyon 
n.e fányos áron. Egy közepes forgalmú 
úz!c* ilyen körülmények között egész 
kón\ .elését m integy havi 10-20 pengő 
áldozattal ellátja. A z  uj eszm ék iránt 
nz adós folyományaképen igen élénk 

.lödé* mutatkozott.

A  szabószakosztá ly  
választm ányi ü lése
A Baross Szövetség férfi- és 

női szabóipari szakosztálya jan. 
28-án kedden este 8 órai kez
dettel választmányi ülést tart. A 
szakosztályi vezetőség kéri a ta
gokat, hogy pontosan s teljes 
számban jelenjenek meg.

A Haross Szövetség Kereskedő-, Iparos-és 
Rokonszakmák Országos Egyesülete 1936. évi feb
ruár hó 12—16.-án tartja

évi rendes közgyűlését és országos 
kongresszusát.

A tanácskozás részletes sorrendje a következő :
Február hó 12.-én, szerdán este fél 8 órakor 

évi rendes közgyűlés a Baross Szövetség székhá
zában, IV., Bástya-u. 5. szám alatt.
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TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó.
2. Dr. Purebl Győző alelnök, ügyvezető igaz

gató beszámolója és évi jelentése.
3. Zárószámadás beterjesztése és határozat- 

hozatal.
4. Számvizsgáló bizottság választása.
5. Költségelőirányzat beterjesztése és határo

zathozatal.
6. Indítványok.
(A z  alapszabályok érteimében a közgyűlésen csak azok az indítványok 

lárgyalhatók, am elyek nyolc nappal m egelőzőleg írásban beadatíek.)

7. Kongresszusi bizottságok kiküldése.

Február hó 13.-án, csütörtökön este fél 8 óra
kor a kongresszusi bizottságok tanácskozása 
ipari ügyekben.

Február hó 14.-én pénteken este fél 8 órakor 
a kongresszusi bizottságok tanácskozása keres
kedelmi ügyekben.

A kongresszusi bizottságok tanácskozásai min
denkor a Baross Szövetség székházában tartatnak 
meg.

Február hó 16.-án, vasárnap este fél 7 órakor 
a közgyűlés és országos kongresszus záróülése a 
Pesti Vigadóban.

TÁRGYSOROZAT:

1. Országos elnök megnyitó beszéde.
2. A kongresszusi bizottságok jelentése és ha

tározathozatal.
3. Az újonnan megválasztott levelezőtagok be

iktatása.
4. A Baross Szövetség elismerésének átadása 

közéleti és közgazdasági érdemekért.
5. Ünnepi beszéd.

ELNÖKSÉG.

Az ünnepélyes záróülés befejezése után este 
fél 9 órakor társasvacsora a Vigadóban. Teríték 
ára P 3.20. Megjelenés: hölgyek délutáni, urak 
uccai sötét ruhában. Az estélyi ruha kifejezetten 
mellőzendő. Megbivók és mindennemű felvilágosí
tás a Szövetség központi irodájában IV., Bástya-u. 5

A B. Sz. felhívása 
vidéki

szervezeteihez
A Baross Szövetség központi 

vezetősége felhívást bocsátott 
ki az összes vidéki szerveze
tekhez azzal a kérelemmel, 
hogy a közgyűlés kapcsán ér
vényesíteni kívánt ügyeiket a 
legsürgősebben terjesszék a 
központ elé. A központi titkár
ság máris lázasan dolgozik a 
kongresszusi anyag előkészíté
sén s ezen okból is fontos, 
hogy a vidéki szervezetek ügyei
ket lehetőleg még e hó végéig 
juttassák el a központhoz.

A Drogista Testület tovább perel
A Drogista Testület választ

mánya e héten tartott ülésében 
foglalkozva a trafikosok és a 
fűszeresek ellen indított perek
kel kapcsolatban keletkezett 
közhangulat jelenségeivel, elha
tározta, hogy a pereket tovább 
folytatja s rögtön azon ülésében 
újabb ötven per folyamatba té
telére adott felhatalmazást.

A drogisták körében hangsú
lyozzák, hogy önvédelemből 
cselekszenek s a pereknek a 
fűszeresek és a trafikosok ellen 
való kíméletlen fotytatására az 
ad indokot, hogy a gyógyszeré
szek a maguk részéről is ezen 
a héten újabb tisztességtelfen 
versenyper tömeget zúdítottak. 
Ezzel a helyzet, sajnos tovább 
mérgesedik. A B. Sz. úgy látja, 
hogy ez a mozgalom a mindenki 
háborúját mindenki ellen idézi 
fel s a végén minden boltos a 
törvényszék előcsarnokában fog 
állni, de nem a boltjában. Ezért 
a Baross Szövetség idei köz
gyűlése alkalmával megfelelő 
előterjesztést tesz a kormány
nak a kérdés generális szabá
lyozására.

Az Idegenforgalmi 
Főcsoport 
előadása

Szerdán este a B. Sz. Fürdőügyi és 
Idegenforgalm i Főcsoporténak előadás- 
sorozata keretében dr. Schm idt Ferenc 
egészségügyi főtanácsos, e. magánta
nár, a balatonfüredi szanatórium igaz
gató főorvosa, a Balaton egészségügyi 
tényezőiről, mint propaganda erőről 
tartott nagyértékü előadást, melyre még 
visszatérünk. A z  est második előadója 
dr. Őrei Géza volt, aki a kirakatról, a 
járdáról s egyéb idegenforgalm i ténye
zőkről szólt. M indkét előadásért a 
S zövetség elnöke mondott köszönetét.

A z  előadás nagyszámú közönsége 
meleg ovációban részesítette dr. T o r . 
may Gézát, az Idegenforgalm i Hivatal 
elnökét.
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f f i a r s c h a l c k  B i l i r e
a Baross füszerkereskedők

elnöke
A füszerszakosztály tisztújító közgyűlésének lefolyása

Vasárnap tartotta meg a szövetségi 
szakosztályok közül ez  alkalom m al is 
a fűszer- és csemegekereskedők szak
osztálya elsőnek tisztújító évi közgyű
lését. Búnyay  Lajos mindenekelőtt me
leg hangon em lékezett meg a múlt hét 
végén elhalálozott Halász Ágostonról, 
a Baross Szövetség egyik meggyőző- 
déses lelkes katonájáról, aki kezdettől 
fogva állandóan küzdött, harcolt sora
inkban. A  szakosztály közgyűlése állva 
áldozott a nemes bajtárs emlékének 
és érdemeit jegyzőkönyvileg örökítette 
meg.

A z  e heti tagfelvétel során a szakosz
tály véglegesen felvette a következő je 
lentkezőket : Németh  Lajos. B. György  
Károly. K iin ga  László. Sziráki István, 
Schm idt József. Bényei Sándor, Jakab 
András. Fehér Demeter. Darics  Gyu- 
láné, G önczi József, Kell Lajos, H ajni 
Gyula. Venczel János. K link  Ferenc és 
G regorits  Emil.

A  tagfelvétel s egyéb adminisztratív 
teendők elintézése után Bányay  Lajos 
szakosztályi elnök jelenti, hogy a régi 
tisztikarnak mandátuma lejárván. Riesz 
Jakab elnökletével jelölőbizottság kül
detett ki. hogy a szakosztályi közgyű
lésnek a z  egyes tisztségek újonnan 
va ló  betöltésére javaslatot tegyen. 
Megköszöni társai nevében is a szak
osztály bizalmát s átadja helyét a vá 
lasztás levezetésére Struczky  Sándor
nak, mint korelnöknek.

Riesz Jakab beterjeszti a je lö lőb i
zottság indítványát, melyet a szakosz
tály Sebők Sándor hozzászólása után 
egyhangúan elfogad. Ezek szerint a 
szakosztály a következő választásokat 
eszközölte :

A  Baross Szövetség fűszer szakosz
tály jelölő-bizottság által kijelölt tiszti
kara 1936. évre.

E ln ök : M arscha lek  Imre. Ügyvezető 
e ln ö k : Udvary  József. Társe lnökök :

M arschalek  István. Diószeghy  Viktor. 
A le ln ö k ö k : H a id ler Ferenc. B erdó  Já
nos. Sebők  Sándor. Pénztárnok -\Németh 
Mihály. EllenőrÖ R: Riesz Jakab. Peck 
János. H ázn agyok : Hegedűs Pál. vitéz 
Á cs József. Gazda : F ransozo  Károly- 
Választm ányi tagok. H a id ler bizottsági 
tagok, régiek.

A  választmány tagja i le ttek : vitéz
Laborczy Ferenc. Faluhelyi József. Mé- 

! száros Jenő. Tafferner János. Kopp 
I Antal, Antóczv Mátyás. Lörinczy László,
: Szemere Pál, Prósz István. Szaitz Ele- 
j mér, Branauer Nándor. Bányay Lajos, 
j  Bárány László, M üller M iklós. Rédey 
j Béla. T ekéi Zoltán. Bagoly Géza. Nagy 
| János, Szabó János, Sárközy István, 

Hesz Péter. S zabó Kálmán. Szegi 
; Gyula. Zalahegyi József. Ascher Nán- 
j  dór, H ilger Gáspár, Jung M iklós. W o lff 
i Lőrinc, B agoly Béia. M óry János, Bá- 
! rány Ferenc, Vörös Antal, Látka J. Pál,
. Kőváry János, Lazarevits Márk, Bara- 
I bás Gusztáv’, Fürstner József, G igler 
! József, Richter Béla. Urbán Dezső.
I H aidler András, Kerekes József, Schur- 

man József. Róth Albert. Mártonffy 
Lajos, Tuson Gyula, Berdó Pál.

A  Haidler-bizottség összetétele m eg
maradt, csupán az elhunyt Halász  
Ágoston helyére választották meg Luby  
Jánost. Ezzel a választási aktus a leg
nagyobb rendben és fegyelemben be
fejeződött. Struczky  Sándor kihirdetve 
az eredményt, üdvözölte az uj tiszti
kart és buzdító szavakat intézett a 
most aktív küzdefembe lépő fiatalok
hoz. majd köszöntötte a szakosztály 
ülésén megjelent országos elnököt és 
propaganda-osztály vezetőjét. Ezután 

! Struczky  Sándor felkérte Ilovszky  Já
nost, hogy a szakosztály újonnan meg- 

! választott tisztikarát iktassa be. A z  el- 
• nöki széket e lfogla ló  M arschalek  Jm- 
| rét lelkes taps fogadja.

Az országos elnök beiktató beszéde
Általános figyelem közepette 

kezdette meg Ilovszky János 
beszédét: Három szempontot
kívánok e tisztikar beiktatásá
nál kiemelni — kezdette, — a 
múltbeli tényeket, a mostani 
választást és a jövőre való irá
nyítást.

A  Baross füszerkereskedők- 
nek érdeme, hogy abban az 
időben, amikor nagy volt a szét
húzás kísérlete, összefogás ré
vén ellene álltak a lazitó törek
véseknek és csatasort alkotva, a 
keresztény érdekképviseleti fron
tot megerősítettek- Ma ezt már 
leszögezheljük és ebben a te
kintetben elvitathatatlan érdemei 
vannak Struczky Sándornak, aki 
közel tiz esztendőt szentelt en
nek a szakosztályi munkának. 
(Taps-)

A  fegyelemben sereglett so
rok kitöltése, a nagyarányú 
szervezkedés sikeres keresztül- 
vezetése, a Baross fűszeresek 
számának immár 600 felé való 
emelése pedig annak a két 
utolsó esztendőnek eredménye, 
mely idő alatt Bányay Lajos 
fáradhatatlan buzgósággal igye
kezett tőle telhetőleg minden 
tudással, mindenkor lelkiisme
retesen és teljes lélekkel meg

felelni azoknak a kívánságok
nak. melyeket elébe tártak és 
azoknak a céloknak, melyeket 
a fűszer- és csemegekereskedő 
társadalom elérni óhajtott. (Me
leg taps fogadta az országos 
elnök elismerő szavait.)

Ilyen előkészületi munka be- 
i  fejezése és megalapozása után 
az uj szakosztályi elnöknek 
nemcsak a Baross Szövetség 
szempontjából, hanem az érde
kelt kereskedelmi szakma ösz- 

■ szessége szempontjából is kettős 
! feladata van.

Az első az, hogy a nehéz 
magyar ugarba vágott utón to
vábbra is lelkiismeretesen igye- 

í kezzék egy még nagyobb egy
ségbe összefoglalni és tömörí
teni a magyar füszet- és cse
megekereskedőket és pedig azon 
egyetlen egy céltól vezéreltetve, 
hogy az erőket összpontosítva 
ezeknek az érdemes polgárok
nak a megélhetést a szervez
kedés erejével könnyebbé te
gyük és hogy most lassan be
arassuk az összesség javára 
azokat a gyümölcsöket, melye
ket az előkészítő küzdelem so
rán érleltünk. Megállás ebben a 
munkában nincs és nem lehet, 
mert bennünket kell, hogy át

hasson az a nagy és nemes 
gondolat, hogy ez a Szövetség 
hivatva van az egész magyar 
kereskedelem minden egyes 
ágának, hivalva van a kispol
gárok mindegyikének sorsát 
szolgálni és felkarolni, (laps.)

Amikor tehát azt az egyedül
álló eredményt, hogy ez a szak
osztály immár jogosan és öntu
datosan bízva erejében, a tag
létszám első ezrese felé halad, 
ami azt hiszem a magyar vi
szonyokat ismerve, példa nélkül 
álló jelenség, mert a magyar 
kiskereskedő polgár, fájdalom, 
még sokfelé van széjjelszórva, 
minden igyekezettel nemcsak 
az uj vezetőségnek, hanem ma
gának a tagságnak is egy aka
rattal és egy lélekkel támogat
nia és minden egyes nap láza
san fokoznia kell, akkor utalok 
arra, hogy ezt a vezetőséget 
csak úgy. mint bennünket vala
mennyiünket elsősorban a Ba
ross Szövetség iránti hűség, fe
gyelem, szeretet és minden idő
ben való áldozatos odaadás 
kell, hogy áthasson. (Helyeslés )  
Ez pedig parancsolólag Írja elő 
nekünk, hogy nemcsak az idők 
szellemétől szinte öntudatlanul 
vive, hanem józan mérlegelés
ből és öntudatos szervezkedés
től vezéreltetve saját magunk 
még továbbmenően építsünk. 
Ennek a munkának minden izé
ben vissza kell tükröznie a 
szolidaritást, a harcot pedig, me
lyet természetszerűleg megví
vunk, minden időben alkotmá
nyos eszközökkel vívjuk meg. 
(Ügy van !)

Ez a harc pedig már a közel
jövőben fontos állomáshoz ér. 
Nem szétforgácsolva a magyar 
kereskedelem erőit, hanem cen
tralizálva akarjuk csoportosítani. 
Eleget tanulhatott a magyar ke
reskedelem a múltból és a kö
zelmúltból. Ma már elismerik 
a kereskedelem egyéb szerve
zetei is, hogy azok a nemzet- 
po .Lkai gondolatok és eszmék, 
melyeket bennünket csatasorba 
állítanak a kisegzisztenciák vé
delmére, mindvégig helyesek és 
ma már kialakult az a légkör, 
hogy a Baross a magyar ke
reskedelem minden szervezeté
nek bajtársi erejére és segítsé
gére támaszkodva az ostromot 
megindítja. Ennek célja pedig : 
igazságot szolgáltatni abban a 
küzdelemben, melyben a kis
polgár a nagytőkés szerveze
tekkel szemben van.

Ennek célja, hogy elindítsunk 
holtpontjáról bizonyos akciókat, 
melyeket a szemfüles ellenér
dekeltség m egállított. Ennek 
célja, hogy továbbmenően épít
sük ki azokat az eredményeket, 
melyeket a múlt esztendőben 
a Baross Szövetség közgyűlé
sén egy hatalmas rohammal be
vettünk. Egyet tagadhatatlanul 
láttunk és pedig azt, hogy a 
legfontosabb szociális követel
mények egyike terén, neveze
tesen a vasárnapi munkaszünet 
kérdésében egy részszabályozás

bekövetkezett, mely minden hi
bája mellett sem mondható 
eredménytelenségnek, sőt ellen
kezőleg, igen nagy lépés előre 
es én meg vagyok róla győződ
ve. hogy ezen az alapon tovább 
haladva győznünk kell. (Helyes
lés.)

De ennél az égető szociális 
kérdésnél is fontosabb annak 
a gyilkos versenynek megfelelő 
törvényi keretek közé való szo
rítása. melyet az egyes ala
kulatok a kiskereskedelemmel 
szemben kifejtenek. A Baross 
Szövetség bajtársi hivó szava 
állítsa egy csatasorba az egész 
magyar kereskedelmet és igy 
fellépve egészen biztosra vehet
jük. hogy az eredmény nem fog 
elmaradni. (Hosszantartó taps.)

Józanság és felelősségnek kell 
sorainkat és minden megmoz
dulásunkat áthcitnia s ha ez 
igy lesz, akkor bizonyosra ve
hetjük, hogy a magyar keres
kedelemre jobb napok fognak 
virradni. Ebben a mi szerve
zetünkben, a Baross Szövetség
ben csak kari. csak összességi. 
egyetemes érdeket ismerhetünk, 
a mi érdekképviseleti szeke
rünkre nem rakható az egyéni 
önzés. A  mi küzdelmünknek cs a 
mi erőnknek mindig világosnak 
és áthatónak kell lennie, mint 
a felke lő nap teremtő erejének. 
Ezt pedig elsősorban a közér
dek tiszta szolgálata adja, mert 
egyedül ez képes az erőket csak 
nem a végtelenig fokozni. (Ha
talmas taps.)

A szakosztály uj tisztikará
nak irányításra van szüksége. 
Három fontos ügyet teszek ezen
nel a szakosztályi elnök ur tar
solyába elsősorban a kímélet
len, de mindvégig fegyelmezett 
és okos küzdelmet az áruházi 
verseny ellen ( óriási taps), má
sodsorban a vasárnapi munka
szünet szociális követelését 
(percekig tüntet a közgyűlés) 
és minden egyéb kérdésben fel
tétlen fegyelmet és célirányos 
munkálkodást úgy a Szövetsé
gen belül, mint a Szövetségen 
kivül. különösen azokon a posz
tokon, ahol a szakosztályi el
nök is helyet foglal, minden 
időben igyekezni kell a Baross 
Szövetség álláspontját kifejteni s 
ha szüksége mutatkozik, meg
védeni. (Taps.)

Az országos elnök most kéz
fogással Marschalek Imrét s rajla 
keresztül a megválasztott egész 
uj tisztikart beiktatja. Hangsú
lyozza, hogy a mi tisztes érde
keink védelmének jegyében foly
tatott harcot győzedelmesen kell 
továbbvinnünk. Mi ezt a játsz
mát nem adhatjuk remisre, mert 
ezt folytatnunk kell egészen ad
dig, mig az ellenfelet meg nem 
mattoljuk. (Taps, hosszas tün
tetés.)
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Marschalek Imre székfoglalója
Az országos elnök beiktató beszédé

nek elhangzása után M arschalek  Imre 
megköszönte a maga és tiszt társai ne
vében a szakosztály részéről előlegezett 
bizalmat, melynek igyekezni fog min- 
_>n időben megfelelni. Hálás köszö
netét mond Bányay Lajosnak és 
'  ruczky Sándornak eddigi munkálko
dásukért s kéri. hogy a szakosztály 
ezt jegyzőkönyvileg örökítse meg.

Majd utal arra. hogy szervezkedünk 
immár közel két évtizedes tapasztala
ta; arra vezetnek, hogy bér a magyar 

-.-vedelem összességi érdekének vé- 
. c .ében mi mindig barátságos kap
csolatot tartunk fenn a többi oldalak 
felé s ezt a szokásunkat nem fogjuk 
feladni meg annak dacára sem. hogy 
bizony a mi barátságunkat sokszor 

sak. hogy nem viszonozták, ha
nem egyenesen ki is használták, soha
sem az ügy érdekében, hanem önös 
érdekből ellenünk, mégis azt kell 
látni, hogy bízni, reménykedni és 
feltétlenül biztosnak lenni egyedül 
csak saját magunkban lehet. (Úgy van!)

Talán magyar sors ez. mert hiszen 
történelmünk éppen eléggé igazolja 
azt. hogy a magyarnak elsősorban és 
mindig saját erejében kell megbíznia. 
Hz mutatkozik a gazdasági szervezke- 
des. igy különösen a magyar kiskeres
kedelem terén is. Nem fogunk és nem 
kívánunk sohasem túllépni saját hatás
körünkön. de tidjuk és érezzük, hogy 
érettünk, a mi érdekeinkért egyedül 
csak mi harcolhatunk. Éppen azért ezt 
a felismerést át kell vinnünk a gyakor
latbe és egész küzdelmünket most már. 
mint igen erős tábornak a küzdelmét, 
ennek jegyében fogjuk lefolytatni.

Minden időben a keresztény kartársi 
szolidaritás jegyében közeledünk saját 
testvéreinkhez és összes egyéb kollé
gáinkhoz. Érdekeinkért abban a szel
lemben mindenkor fegyelmezetten kívá
nunk küzdeni, ahogy az országos 
elnök jr ezt körvonalazta. Meg 
kell azonban j e g y e z n e m ,  hogy 
amennyiben szüksége merülne fel an
nak. hogy kemény harcba szálljunk és 
olyan eszközökhöz nyúljunk saját ér
dekeinkért. a mi boltjainkért, a mi 
családjainkért, mely eszközök igénybe
vétele eddig még nem volt tapasztal
ható, akkor nem fogunk visszariadni 
ettől sem. mert a vezetőségnek elve 
a z : alkotni, dolgozni és lehetőleg ke
veset beszélni. (Taps.)

A z egyesületen belül a testvéri meg
értés és szeretet szellem ét akarjuk to- 

bra is ápolni s nagyrafejleszteni, 
s ' ezeken a falakon túl kivinni ma
gába a gyakorlati életbe, hogy künt a 
kenyérért való harcban és küzdelem
ben is mindig tudjuk egymást megvé
deni és egymásban testvért látni. Ez a 
mi alkotmányos harcunk nyílt sisakkal 
fog lefolyni, de ha kényszerítenek reá. 
akkor erteni fogjuk a módját annak is. 
hogy m;nt vakondokok túrjunk. (Taps.) 
A  mi gazdasági harcunkban fájdalmas 
nag> számban elesetteknek útja mu
tatja az irányt, melyet követnünk kell. 
Tömegek kellenek, mert a tömegben 
van az erő. Fegyelem kell, mert ez 
?:dja a tömeg átütőerejét. Mindkettő 
r >ak akaratunk kérdése. Ha mi akar- 

. hogy a magyar füszerkereskede-

lem létkérdéseiben sürgős, gyors és 
kedvező döntés történjék, akkor ez 
meg fog történni még akkor is. ha nem 
tudom milyen hatalmasságok mester
kednek ellene. (Taps.) Egyedül átütő 
erejű táborra támaszkodva és harcolva 
egymásért mindent elérhetünk.

Kemény kritikát kérek. A  vezető
ségnek szüksége van a mindenkori 
szigorú ellenőrzésre. Ahol ez hiányzik, 
ott baj van. A  kritika az élet levegője. 
Márpedig a Baross Szövetségben nem
csak friss, hanem mindig fri-sebb le
vegő van. Meg fogjuk teremteni az 
összeköttetést a szakmai érdekek szol
gálatában azokkal a közvéleményirá- 
nyitó és kialakító szervekkel, melyek
kel szükséges együttmunkálkodnunk.

Általános felhatalmazást kér a szak
osztályi közgyűléstől, hogy minden 
olyan ügyben, mely sürgős intézkedést 
igényelne, s a szakosztály összessége 
nem volna összehívható, a választ
mánnyal és az elnökség tagjaival kar
öltve tehesse meg a rögtöni intézke
déseket.

De nemcsak a vezetőségnek vannak 
kötelességei, hanem a tagoknak is. 
Minden egyes tag. mint harcos katona, 
küzdjön. A  kritika legyen teremtő is. 
A  több szem, többet lát elve alapján 
kell haladnunk. Ha sorainkat átfogja a 
Baross-szellem. mely egymás iránt 
mindig megbecsülésre és szeretetre 
szólít bennünket, akkor ez a tábor 
ennyi esztendei szervezkedés és kísér
letezés után el fog jutni oda. hogy a 
magyar detailkereskedelem egyik na
gyon fontos ágazatának ügyeiben irá- 
nyitólag fog közrehatni. •

Nekünk senki semmit sem fog adni. 
A célos szívvel, töretlen lélekkel és ke
mény ökö lle l kell m indent kivívnunk. 
Bajtársak, ott legyetek mindig, kiizd- 
jetek 've lünk  együ tt! (Hosszas taps 
fogadta ezt a lelkes bemutatkozást.)

A z  üdvözlések során felszólalt B á
nyay Lajos is. aki a tanonckérdés és 
a segédtovábbképzés reformjának 
ügyét sürgette. Majd rámutatott arra. 
hogy a szakmai testületeknek a háború 
utáni munkáját figyelve, látni kell azt. 
hogy a füszerkereskcdők elnökei vagy 
mondjuk igy vezérei milyen keserves 
sorsra jutnak, őszinte szívből kívánja, 
hogy ez az elnöki átok e lm úljon. El
múlhat pedig úgy. ha a küzdelem a 

i tisztikar és a tagság között minden 
időben megoszlik és a m agyar keres
kedő szervezetek végre megtanulják 
azt, hogy az érdekek védelme és ki
harcolása nem azt jelenti, hogy 
nem minden időben egyedül a veze
tőt vagy a vezetőség néhány tagját 
toljuk előtérbe, hanem m indenki kivé
tel nélkül fog küzdeni.

Most az uj tagok fogadalomtétele 
következett, melyet dr. Ő rei Géza vett 
ki. Struczky Sándor a drogista-borotva- 
perek, Sebők Sándor alelnök pedig a 
künnlevöségek hatályosabb törvényi, 
illetve bírói védelme ügyében tettek 
előterjesztéseket.

A z  emelkedett szellemben lefolyt 
közgyűlés ezzel végétért.

Krayer-Lakk-Festék
Krayar B. éa Tér—
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Minden kávéhoz mindig valódi 
: F ra n ck : kávépóflékot adjon ! 
Jeleni ős jö v e d e lm e t  biztosít 

magának!

a / i e l r ^ K n e i p p
t/evőineU eégi bacáijai! 
Ápolja eat a bacátságot 
és nem főzethet cá soha!

A  Községi Takarékpénztár 
újabb hatalmas lendülettel 

haladt előre
A  Községi Takarékpénztár most tette 

közzé a múlt üzletévről szóló jelenté
sét. mely az intézetnek további nagy
arányú fejlődéséről tesz tanúbizonysá
got:

A Budapest Székesfővárosi Köz
ségi Takarékpénztár Részvénytár
saság igazgatóága folyó évi jan. 
hó 17-én tartott ülésén Liptay 
Lajos dr. vezérigazgató előterjesz
tése alapján megállapította a ta
karékpénztár 1935-iki üz'etévére 
vonatkozó mérlegét s igy a szé
kesfőváros illetékes tényezőinek 
már a közeljövőben módjukban 
lesz azzal a törvényes rendelke
zéseknek megfelelően foglalkozni.

A takarékpénztárnak az elmúlt 
üzlelévi eredményei közül a leg
szembetűnőbb és legkimagaslóbb 
a betétállománynak nagyméretű 
újbóli emelkedése. Ez az emel
kedés az elmúlt évben a takarék- 
könyvekre és folyószámlára elhe
lyezett betéteknél 15”/i-os, ameny- 
nyiben az előző évi (58.3 millió
ról 1935-ben kerek 10 millióval
78.2 millióra növekedett a beté
tek összege.

Számbavéve azt. hogy a szé
kesfőváros községi folyópénzei és 
különleges rendeltetésű betétei 
viszont az előző évi 12.9 millió
ról 6.9 millióra csökkentek — 
aminek oka az, hogy a székesfő
város ez évben számolta el a fel
számoló Vásárpénztár hitelét és 
ezzel kapcsolatban e hitel fedeze
tére külön lekötve tartott ezt a 
betétet vonta ki —, az összes be
tétek főösszegeinek összehasonlí
tásából még élesebben domboro
dik ki a betétemelkedés jelentő
sége. Amig ugyanis az 1934. év
ben a székesfőváros akkor még 
12.9 milliós betétével együtt a 
betétek főösszege 81.2 milliót 
tett ki. addig 1935. év végén 
_ a főváros 6 milliós betét el
vonása dacára -  ez a szám 85.1 
millióra rúgott. Az a tény, hogy 
a Községi Takarékpénztár betétei 
a súlyos válság éveiben állandóan 
s 1935-ben ilyen jelentős összeg
gel emelkedtek, a legvilágosabb 
bizonyítéka a takarékpénztár iránt 
egyre fokozódó nagy bizalomnak.

Az eddig is meglevő mobilitá
sát a takarékpénztár ez évben je
lentősen fokozta, ami viszont a 
körültekintő és eddig is minden 
kor helyesnek bizonyult óvatos 
üzletpolitikának és helyes veze
tésnek számszerűen is igazolt 
eredménye

Hitelezési tevékenysége terén a 
takarékpénztár — bár ennek a 
közismert viszonyok természete
sen határokat szabtak — az el
múlt évben szintén emelkedő 
irányt kezdett. Ez nemcsak váltó
tárcájának 49 millióról 51.2 mil

lióra történt emelkedésében, ha
nem rövidlejáratu jelzálogos köl- 
csönei, az értékpapírokra nyújtott 
kölcsönök összege és egyéb fe
dezett hitelei emelkedésében is ki
fejezésre jut. Az utóbbi kihelye
zések több. mint 2 millió pengős 
emelkedése a takarékpénztárnak 
az export-hitelek nyújtása terén 
ez évben fokozottabb tevékenysé
gét igazolja.

A székesfőváros intézményeinek 
nyújtott hitelek összege 6 millió
val csökkent, ami a korábban a 
Vásárpénztárnak nyújtott hitel 
végleges elszámolása kapcsán kö
vetkezett be, összefüggően a fő
városi betétek fentebb hivatkozott 
5 millió pengős csökkenésével.

Külön kell kiemelni a takarék- 
pénztár ezévi működéséből azt, 
hogy tevékenysége során az el
múlt évben a Vásárpénztár fel
számolásának előbbrevitele lehe
tővé tette a székesfőváros részére 
az e tárgyban korábban hozott 
határozatai teljes végrehajtását, il
letve a vásárpénztári intézmény 
fenntartása tárgyában végleges ál
lásfoglalását.

Ismeretes, hogy ennek ered
ményeképpen a múlt év legvégén 
alapította meg a takarékpénztár a 
Budapest Székesfővárosi Állatvá
sár Pénzforgalmi r.-t.-ot, amely a 
székesfővárossal kötött 30 éves 
szerződés alapján meg is kezdte 
működését. A takarékpénztár ezzel 
egy minden tekintetben jelentős 
üzletággal gyarapodott, ami a jö
vőben tog még csak úgy a for
galom növekedése terén, mint 
minden egyéb tekintetben kifeje
zésre jutni.

A takarékpénztár hosszúlejáratú 
kölcsöneinek állománya jelenték
telen változással 20.5 milliót tett 
ki, ezeknél külön kell felemlíteni, 
hogy a hátralékos annuitások 
összege ez évben sem haladja túl 
a normális méreteket, ezzel is 
igazolva a kihelyezések bo.nitását.

Parcellázási tevékenysége során 
ez évben a még mindig nem ked
vező értékesítési viszonyok dacára, 
jelentékenyebb mennyiségben 
adott el a takarékpénztár telkeket.

Aktíváit a takarékpénztár a leg
gondosabb értékeléssel szerepel
teti mérlegében. Nem vette igény
be ez évben sem az értékpapírok 
értékelésénél a kormányrendele
tekkel az elmúlt években minden
kor megadott s ez évre a kilá
tásba helyezett azt a kedvezményt, 
mely szerint azokat a tényleges 
forgalmi áraknál magasabban is 
lehet értékelni, sői igen jelentős 
tartalékai vannak a kimutatott ér
tékekben.

Ugyancsak nagymérvű tartalé
kai vannak a takarékpénztárnak
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az érdekkörébe tartozó vállalatai
3.1 millió pengőben kimutatott 
összegében is. Az előző évivel 
szemben e tétel alatt szereplő
500.000 pengős emelkedés a taka
rékpénztár által alapított Buda
pest Székesfővárosi Állatvásár 
Pénzforgalmi Részvénytársaság tel
jesen befizetett részvénytőkéje.

Kiadásai terén a személyzeti 
kiadásoknál további megtakarítá
sokat ért el a takarékpénztár, a 
dologi kiadásokban mutatkozó 
némi emelkedés viszont a jelen
tékenyen megnövekedett üzletfor
galom természetes következmé
nye. Leírásokra az előző évi 120 
ezer pengővel szemben 176.000 
pengőt fordított a takarékpénztár, 
úgyhogy ezáltal a gazdaadósaival 
szemben fennálló követeléseiből 
az év végéig megjelent gazdavé
delmi rendeletek következtében 
szükséges összes leírásokat ke
resztülvitte.

A bevételek emelkedése — 
amiben a takarékpénztár forgal
mának növekedése is a legpreg- 
nánsabban jut kifejezésre — tette 
lehetővé, hogy az előző évi 88.000 
pengős nyereséggel szemben 203 
ezer pengő nyereséget mutasson 
ki a takarékpénztár. Osztalék fi
zetését mindazonáltal. gondos 
megfontolás után, a belső erők 
további fokozását tartva a mai 
idők legfontosabb feladatának, 
nem javasolja az igazgatóság, 
hanem a székesfőváros vezetősé
gével egyetértésben, a kimutatott 
tiszta nyereségnek a tartalékalap
hoz leendő csatolását fogja a köz
gyűlésnek indítványozni

A z  iparosok
nyugdija

Az iparosok évtizedes küz
delme, hogy öreg napjaikra gon
doskodás történjen róluk, mind- 
ezideig megvalósulni nem tudott.

A  kérdés megoldására történ
tek már próbálkozások, de el
fogadható és keresztülvihető 
terv eddig nem merült fel, da
cára. hogy az utóbbi években 
minden iparos-gyűlés foglalko
zott az iparosok nyugdij-ügvével-

Az Ip irtestületek Országos 
Szövetségének elnöksége tuda
tában annak, hogy a mai le
romlott gazdasági helyzetben az 
iparosnak belátható időn belül 
tőkegyűjtésre lehetősége nincs, 
ennélfogva az öregségre való 
gondoskodás minden más kér
dést megelőzve, a legsürgősebb 
feladatává vált, ezért elhatá
rozta, hogy az eddigi elgondo
lások közül a leginkább célra
vezetőt megvalósítja és ezál al 
módot nyújt az önként belépők
nek arra, hogy öreg napjaikról 
csekély havi 5.— pengő ellené
ben magukat biztosítsák, ma
guknak nyugdijat biztosíthas
sanak.

Az Ipartestületek Országos 
Szövetsége felállította kebelében 
a Nyugdijosztályt, amely hivat
va van az ország iparosságát 
felvilágosítani és a propaganda- 
munkát elvégezni az ország 
összes ipartestületénél.

Örülünk, hogy végre sikerült 
megoldást találni erre az évti
zedek óta húzódó és megold
hatatlannak látszó kérdésre.

Az Ipartestületek Országos 
Szövetsége elnökségének fára
dozását pedig hálálja meg az 
iparosság azzal, hogy belépésre 
jelentkezzen minden iparos az 
ipartestületénél.

A  főváros m egszüntette  
a  hitelbe való útépítést
A Baross Szövetség közbenjárásának 

nagy eredménye
A főváros Szövetségünkhöz 

érkezett értesítés szerint nagy- 
fontosságú határozatot hozott, 
amennyiben az útépítésekkel 
kapcsolatban egy hosszú évek 
óta érvényben volt rendszerrel 
radikálisan szakított. A főváros 
ezentúl az útépítési munkálato
kat nem végezteti hitelbe- Ezzel 
a vállalkozóknak egy nagy kí
vánsága teljesüli, mert most 
már teljesen s szakszerűség alap
ján tudnak szembeszállni a kon
kurenciával. Az eddigi rendszer 
mellett hiába volt a szakszerű 
megbízhatóság minden érdeme, 
az volt előnyben, aki egyben a 
pénzt is kézben tartotta. Ter
mészetes, hogy ily körülmények

között a főváros régi patrícius 
kövező mesterei és útépítési 
vállalkozói túlnyomórészt ki
estek.

Győzött az a teljesen jogos 
Baross álláspont, hogy a fővá
ros a közmunkák kiadását és 
végrehajtását szigorúan válassza 
el a finanszírozástól. így ketté
választva a feladatot, a főváros 
kétségtelenül jobban jár. ameny- 
nyiben a finanszírozásnál a 
legelőnyösebb ajánlatot fogad
hatja el, a kivüel tekinteteben 
pedig a szakmailag legjobban 
felkészült cégek között válogat
hat. Ezzel uj éra kezdődik, 
melynél az eddigi sérelmek meg 
fognak szűnni.

XJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A  B. S z . c ip é s z - s z ö v e tk e z e t e  a  k ö z -  
s zá llítá s i v á lla lk o z ó k  
e g y é n i fe le lő s s é g é é r t

A napokban került szétosz
tásra az IOKSz utján egy na
gyobb tétel lábbeli közmunka, 
melyre a szakmai iparosság 
óriási számban jelentett be 
igényt. Az illetékes tényezőknek 
meglehetősen nagy munk á t  
okozott a megfelelő szétosztást 
megcsinálni, különös tekinietiel 
arra, hogy főleg a vidéki cso
portok mindegyike az ajánlások 
egész seregét sorakoztatta fel 
maga mellett.

A szétosztás kapcsán meg
küldött vállalati feltételek azután 
lehűtötték a nagy lelkesedést, 
mert ezekből az eddig ismert 
konfekcionális feltételeken kívül 
újakat is szabott meg az IOKSz, 
melyek nem minden tekintetben 
találkoztak a szakmai iparosság 
egyetértésével.

Ebben az ügyben Segner Pál 
vezérigazgató szerda délelőtt 
magához kérette Botos Miklós 
szakosztályi elnököt s ezen tár
gyalás folyamán teljes mérték
ben tisztázódott, hogy a felhí
vásnak az egyetemleges fele
lősségre vonatkozó része nem 
világosan van fogalmazva. Az 
IOKSz nem kivonja a munká
ban résztvevő összes iparosok 
egyetemleges felelősségét meg
állapítani, hanem csak az egyes 
csoportokon belül, úgy mint ed
dig is volt. A vezérigazgatónak 
ez a közlése nagy mértékben 
megkönnyíti a feltételek rend
kívüli súlyossága miatt támasz
tott aggodalmat.

Közölte Segner Pál vezérigaz
gató azt is. hogy a közmunkát 
végző szövetkezetek természe
tesen a maguk szövetkezeti vál
tóját adják fedezetül, mig a cso

portoknál a helyzet az. hogy az 
iparosok egyéni váltót tartoz- 

! nak adni.
Szövetkezetünk szóválelte 

végül azt. hogy ennek a köz
munkának járandósága it az j 
IOKSz akár a nála közvetlenül, 
vagy pedig bármely más tag
szövetkezetnél fennálló tartozás 
csökkentésére kivánja igénybe- ! 
venni. Az érdekelt iparosság 
megnyugtatására közöljük, hogy 
itt nem leuonási kényszerről 
van szó, hanem csak önkéntes 
felajánlásról. Amennyiben tehát I 
bárki is nehezményezné a le' 
vonást, az IOKSz ez alkalom- 

I mai visszatartási jogát nem  
l fogja érvényesíteni.

Itt említjük meg, hogy ennek 
a közmunkának bére miatt kal- 

; kulációs eljárás van folyam at
ban, mégpedig magának az 
iparügyi minisztériumnak kíván
ságára. A minisztérium az IOKSz- 
tól szakvélemény beterjesztését 
kivánja. Az IOKSz a maga ré
széről felhívta a Baross Szövet
ségbeli érdekeltséget, a fővárosi 
cipészipartestületet és a KlOSz-t, 
hogy szakvéleményét terjessze ■ 
be.

A Baross Szövetség 
eipészipari szakosztályának 

közgyűlése
A Baross Szövetség cipész- I 

ipari szakosztálya 1936. évi 
február hó 4-én, kedden este 
pontosan 8 órai kezdettel tartja 
meg közgyűlését a Baross Szö
vetség székházéban.
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H IR D E T M É N Y E K
Ke. 30586/2/1936. A  budapesti kir. tör

vényszék közhirré teszi, hogy Fehér 
Béla  budapesti (V,. Gróf Tisza István- 
utca 18.) bejegyzett férliszabó iparüz
let tulajdonosára nézve a csődönkivüli 
kényszeregyezségi eljárást megindította. 
Vagyon felügyelő dr. Bárdos Bernát 
bpesti (V., Nádor-utca 21) ügyvéd. Bí
rósági jogi megbízott dr. Bogsch Á rpád  
bpesti (VI., Horn Ede-utca 9.) ügyvéd. 
A  hitelezőknek követeléseiket 1936. évi

febr. hó 6. napjáig írásban be kell jelen
teniük az Országos H itelvédő Egylet 
központjánál (V., Alkotm ány ucca 8.) 
és felhívja a kir törvényszék a hitele
zőket, hogy a netán létrejött magán
egyezség elleni észrevételeiket az 
egyezségnek a Budapesti Közlönyben 
va ló  közzétételét követő 15 nap alatt 
ugyanitt Írásban jelentsék be. A z  egyez
ségi eljárás megindítása iránti kérelem 
előterjesztésének napja 1936. év i jan.

hó 15. napja. A z  egyezségi eljárás m eg
indításának joghatálya 1936. év i január 
hó 17. napján áll be.

Budapest. 1936. január hó 17-én.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. tv. biró 

K e 30511.2 1936. A  budapesti kir.
törvényszék közhírre teszi, hogy M oh r  
Ferenc budapesti (I.. Krisztina-tér 7.) 
bejegyzett férfi- es női divatáru keres
kedőre nézve a csődönkivüli kény
szeregyezségi eljárást megindította. 
Vagyon felügyelő  dr. H eim ann Jenő 
budapesti (V .. Újpesti rakpart 19. sz.) 
ügyvéd. Bírósági jog i m egbízott dr. 
B oczan E rnő  bpesti (IX.. Lónyay-u. 41.) 
ügyvéd. A  hitelezőknek követeléseiket 
1936. évi febr. hó 5-ig írásban be kell 
jelenleniök az Országos H itelvédő Egylet 
központjánál (V. Alkotm ány utca 8.) 
és felh ívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán
egyezség elleni észrevételeiket az egyez
ségnek a Budapesti Közlönyben va ló  
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt Írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő- 

] terjesztésének napja 1935. év i jan. 
hó 14. napja. A z egyezségi eljárás 
megindításának joghatálya 1936 évi 
16. napján áll be.

Budapest, 1936. január 16-én.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. tv. biró

K e 30178 2 1936. A  budapesti kir. 
törvényszék közhirré teszi, hogy D é
nes Testvérek  elektrotechnikai és fém- 

j  árugyár r. t. budapesti (VI., Teréz- 
I körút 25.) bejegyzett cégre nézve a 

csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást 
! megindította. Vagyon felügyelő  dr. Ber- 
j din Kálm án  budapesti (VI.. Rózsa-utca 
I 76.) ügyvéd. Birósági jogi megbízott 

dr. M eszlény A rtú r  budapesti (V. kér.. 
Klotild-utca 22.) ügyvéd. A '  h ite lezők
nek követeléseiket 1936 év i február 
hó 5-ig be kell jelenteniök az O rszá
gos H itelvédő Eovlet központjánál (V.. 

j  Alkotm ny-utca 8.) és fe lh ív ja  a kir. 
törvényszék a hitelezőket, hogy a netán 
létrejött m agánegyezség ellen i észrevé- 

| teleiket az egyezségnek a Budapesti 
K özlönyben  va ló  közzétételét követő 
15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék 
be. A z  egyezségi eljárás megindítása 
iránti kérelem előterjesztésének napja 
1936. évi évi január hó 13. napja. A  
egyezség i eljárás m egindításának.jog
hatálya 1936. év i január 16-án áll be

Budapest. 1936. január 16-án.
Dr. Kunst G yőző s. k. kir. tv. biró
Ke 3016013/1936. A  budapesti kir. tör

vényszék közhirré teszi, hogy Grün  
Jónás budapesti (V .. Váci-ut 6.) be 
nem jegyzett zsibárusra nézve a cső
dönkivüli kényszeregyezségi eljárást 
megindította. Vagyon felügyelő  dr. F e l
m éri E rn ő  budapesti (V., Hold-utca 5.) 
ügyvéd. Bírósági jog i megbízott dr. 
Boda E rn ő  budapesti (W ek er le  Sándor 
ucca 17.) ügyvéd. A  hitelezőknek köve
teléseiket 1936. évi február 5-ig Írásban 
be kell jelenteniök a z  Országos H itel
védő Egylet központjánál Budapest, 
(V . kér.. Alkotmány-utca 8. szám. 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele 
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség ellen i észrevételeiket az egyes- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék, be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 1936. év i január 
hó 8. napja. A z  egyezségi eljárás meg
indításának joghatálya 1936. január hó 
hó 16. napján áll be.

Budapest. 1936. január 16-án.
Dr. Kunst G yőző s. k. kir. törv. biró 
Ke 30460 2 1936. A  budapesti kir. tör"

vényszék közhírré teszi, hogy Lieber- 
mann József budapesti (V ili.. Baross- 
tér 2 )  be nem jegyzett rövid-, kötött 
és szövöttáru kereskedőre nézve a 
csődönkivüli kényszeregyezségi eljá
rást megindította. Vagyonfelügyelő dr. 
Fischer Jenő budapesti (V.. Sziget ucca 
2.) ügyvéd. Bírósági jog i megbízott - dr. 
V árkon y i K á lm án  budapesti (VI.. Baj
nok-utca 30.) ügyvéd. A  hitelelezők- 
nek követeléseiket 1936. év i február 
hó 13. napiáig írásban be kell ielen- 
teniök az Országos Hitel védő Egylet 
központjánál (Bp V.. Alkotm ány ucca 
8 ) és felh ívja a kir. törvényszék a hi
telezőket. hogy a netán létrejött ma- 
gánegyez = ég ellen i észrevételeiket az 
egyezségnek a Budapesti Közlönyben 
ugyanitt írásban jelentsék be. A z  
egyezségi eljárás megindítása iránti 
kérelem előterjesztésének napja 1936 
évi január hó 13. napja. A z  egyezségi 
eljárás megindításénak joghatálya 1936. 
évi jan. 15-én é li be.

Budapest. 1936. január 15-én.
Dr. K u n st G yőző m. k. kir. *v- biró
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K e 30ö20i2J1936. A  budapesti kir.

törvényszék közhírre teszi, hogy W e l- 
lisch R u d olf budapesti (X .. Kápolna- 
ucca 9— 11.) bejegyzett fő zelék  kon- 
zervek  gyártásával fogla lkozó  iparüzlet 
tulajdonosra nézve a csődönkivüli 
kenyszeregyezségi eljárást megindította. 
Vagyon felügyelő  dr. Révész Sándor 
(veszprém i) budapesti (III.. Zsigm ond 
utca 49. sz.) ügyvéd. Bírósági jog i m eg
bízott dr. Szegő Ferenc bpesti (V.. 
Lipót-krt 13.) ügyvéd. A  hitelezőknek 
követeléseiket 1936. évi febr. 4-ig írásban 
be kell jelenteniök az Országos Hitelvé- 
dö Egylet központjánál (V. Alkotmany-u 
8.) és felh ívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán
egyezség elleni észrevételeiket az egyez
ségnek a Budapesti Közlönyben va ló  
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iranii kérelem elő
terjesztésének napja 1936. évi jan. 
hó 14. napja. A z egyezségi eljárás 
megindításának joghatálya 1936. évi 
január 15. napján áll be.

Budapest. 1936. január 15-én.
Dr. Kunst Győző  s. k. kir. tv. bíró J 

Ke 3046S 2 1936. A  budapesti kir. j 
törvényszék közhírré teszi, hogy a 
Schwarcz Testvérek közkereseti tarsa- , 
ság budapesti (X  . Halom ucca 7.) ; 
bejegyzett cégre es tagjára Schw arcz  | 
Ignác  bornagvkereskedő budapesti (X.. > 
Halom ucca 7.) lakosra nézve a cső- j 
dönkivüii kényszeregyezségi eljárást 
megindította. Vagyonfelügyelő dr. Szé
kely Hermán budapesti (VI.. K irály u. 
72.) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott 
dr. Zachár Gyula budapesti (VIII. kér. 
Wesselényi-utca 59.) ügyvéd. A  hitele- i 
zöknek követeléseiket 1936 év i febr. j 
hó 4-ig be kell jelenteniök az Orszá- ■ 
gos Hitelvédő Egylet központjánál (V.. i 
Alkotm íny-utca 8.1 és felh ívja a kir. | 
törvényszék a hitelezőket, hogy a netán ' 
létrejött magánegyezség ellen i észrevé- | 
teleiket az egyezségnek a Budapesti 
Közlönyben való közzétételét követő 
15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék 1 
be. A z  egyezségi eljárás megindítása 
iránti kérelem előterjesztésének napja 
1936. évi január hó 13. napja. A  
egyezségi eljárás megindításának jog
hatálya 1936. évi január 15-én áll be.

Budapest. 1936. január 15-én.

Dr. Kunst G yőző s. k. kir. tv. biró ;

Ke 30320/3, 1936. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy Blau 
Izsó budapesti (VI.. kerület Paulay 
Ede ucca 6.) bejegyzett kötött és szö
vöttáru kereskedőre nézve a csődön- 
kivüli kényszeregyezségi eljárást meg
indította. Vagyonfelügyelő dr. Bárdos 
Bernát budapesti (V.. INádor utca 21.) 
ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. 
Borsitzky Im re  budapesti (V. Hold-utca 
12.) ügyvéd. A  hitelezőknek követelései
ket 1936. évi február hó 6-ig írásban 
be kell jelenteniök az Országos Hitel- 
védő Egylet központjánál Budapest, 
(V . kér.. Alkotmány-utca 8. szám. 
es felhívja a kir. törvényszék a h ite le
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség elleni észrevételeiket az egyes- 
segnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék, be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő 
terjesztésének napja : 1936. év i január 
hó 10. napja. A z  egyezségi eljárás meg
indításának joghatálya 1936. január hó 
hó 17. napján áll be.

Budapest. 1936. január 17-én.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. biró

Ke 30342 1936. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy Nagy  
Etelka  budapesti (X I.. Ercsi-ut 69.) 
gazdálkodóra nézve a csődönkivüli 
kényszeregyezségi eljárást megindította. 
Vagyonfelügyelő dr. Schw artz D ezső  
budapesti (V .. A lkotm ány ucca 20.) 
ügyvéd. A  hitelelezőknek követelései
ket 1936. év i február hó 6. napjáig 
írásban be kell jelenteniök a kir. tör
vényszéknél (V .. A lkotm ány ucca 14.) 
A z  egyezségi tárgyalás határnap a : 
1936. év i február hó 13. napjának  
délelőtt fél I I  ó rá ja  (A lkotm ány ucca 
14. 111. em. 5. ajtó.) A z  egyezségi eljá
rás megindítása iránti kérelem előter
jesztésének napja 1936 évi január hó 
10. napja. A z  egyezségi eljárás megin
dításának joghatálya 1936. évi jan. 17. 
napján áll be.

Budapest. 1936. január 17-én.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. tv. biró"

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában!

Barom fi-, v a j-  é s  m ézkiviielünk  
az  e lmúlt  évben

B arom fik iv ite lünk  az elmúlt 1935. év 
folyamán 2.534 vagon volt 26.686 ezer P 
értékben, mig az 1934. év i baromfiki
vitel 2.694 vagon volt 28.414 ezer P ér
tékben. A z  elmúlt év barom fikivitelé
nek l**gn«gyobb része a csirke volt. 
am ely egym agában 1.106 vagon volt.
A  többi baromfifajtákból a legnagyobb 
mennyiség a lúd volt. am elyből 574 
vagont vittünk ki. Ezenkívül a kacsa 
397 vagonnal, a pulyka pedig 353 va 
gonnal vett részt a barom fikivitelben. 
A z  árak általában kedvezők voltak, 
különösen jól beütött az angol pulyka
kivitel, amely a multévihez viszonyítva, 
jelentékeny árem elkedéssel bonyolódott 
le. A z  angol-jugoszláv vám kedvezm ény 
ugyan m egzavarta a piacot, aminek 
következtében a kampány végefe lé  az 
árak visszaestek, de mi ekkorára már 
áruink legnagyobb részét elhelyeztük. 
Kivitelünk Németország felé a követ
kező képet mutatta : összes baromfi
976 vagon, ebből : csirke 416. liba 185. 
kacsa 352. pulyka 23 és gyöngyös 1 
va_on. Ausztriába összesen 668 vagon 
baromfit vittünk ki. m elyből 220 vagon 
volt az é lő  és leölt csirke, s ebből 96 
vagon az élőcsirke. Tojáskivite'ünk az 
elmúlt évben 826 vagon  volt. a m e ly  

7.783 ezer pengő értéket képviselt. 
Osztrák viszonylatban a lig felét tudtuk 
elhelyezn i a z  e lőző  évi kivitelnek. Más 
viszonylatban szerencsére emelkedett 
a kivitelünk, ami némileg helyrebillen
tette az egyensúlyt és kárpótolta az 
osztrák irányban történt kiesést. így 
pl. O laszországba az e lő ző  év i 4 va- 
gonos kivitellel szem ben 137 vagont 
vittünk ki. Svájcba pedig az 1934-ben 
kivitt 2 vagonnal szemben az elmúlt 
1935. évben 28 vagont vittünk ki. Né
metországba az e lőző  évi 282 vagon
nal szemben 265 vagon volt a kivitel, j 
A z  elmúlt évben jelentkezett elsőizben 
a magyar tojás a spanyol piacon, ahová 
15 vagon volt a kivitelünk. A  tojásárak 
általában lényegesen m agasabbak vo l
tak az e lőző  évieknél és igy a meny- 
nyiségi csökkenés ellenére a kivitel 
értéke alig maradt el a multéví mö
gött. Ennek oka abban keresendő, 
hogy a termelés mintegy 30*/o-kal visz- 
szaesett.

Vadkivitelünk  a multévi keretek kö
zött bonyolódott le és összesen 364 
vagon volt. am elynek legnagyobb része 
a lőtt nyúl, fogo ly és fácán volt. A  k i
vitel legnagyobb részét Németország, 
kisebb részét O laszország, Svájc, Fran
ciaország. Hol andia és Anglia  vette 
fel.

Vajkivite lünk  az elmúlt év folyamán 
250 vagon volt 3.471 ezer pengő érték
ben. A  kivitel csökkenése különösen 
az év első felében volt nagymértékű, 
ami a kedvezőtlen tejár és a megdrá
gult takarmányozás következm énye 
volt. Kivitelünk az egyes piacokon a 
következőkép alakult : Anglia  107 va 
gon. Németország 113, O laszország 21, 
Csehszlovákia 8 vagon. A z  O laszor
szágba kivitt vaj legnagyobb része 
Quarneróba került, kisebb mennyiséget 
azonban a Vatikán államban helyez
tünk el. Svájcba alig egy vagont meg
haladó mennyiséget vittünk ki. Külö
nösen figyelem rem éltó e két utóbbi 
piac azért, mert a Vatikánba először 
szállítottunk vajat. Svájcba pedig két- 
év óta e lőször volt alkalmunk a vaj- 
importban részesedni.

H alkivite lünk  az elmúlt évben 117 
vagon volt. am i 9 vagonnal alatta ma
radt az előző  év kivitelének. Német
országba 51. Ausztriába 44, Angliába 
12, Csehszlovákiába és Lengyelország
ba 4— 4, O laszországba pedig 2 vagon 
nyert elhelyezést. A  halkivitel az egész 
év folyamán igen vontatott volt és csak 
az utolsó hónapban indult meg erősebb 
lendülettel, amikoris az elhelyezési le
hetőségek mind Németországban, mind 
pedig O laszországban és Ausztriában 
kedvezőbbé váltak, am inek következ
tében Németországban és Ausztriában 
a karácsony előtti kontingenseket lé 
nyegesen felemelték.

M ézkivitelünk az elmúlt év folyamán 
35 vagon volt az e lőző  év  41 vagonos 
k ivitelével szemben. Németországban 
összesen 19 vagon nyert elhelyezést. 
Ausztriába ped ig mintegy 13 vagonnal 
vittünk ki, mig Hollandiában, Svájcban 
és Angliában a lig vagonos tételeket 
helyeztünk el. A  kivitelt a rendkívül 
gyenge hozam  akadályozta. (M ek.)

% % % % *»*»**% *% % *% *% % % *****************»********»*******

A  feldolgozó szabóipar és az angol 
szövetbehozatal

A  kereskedelmi minisztérium 
immár jóváhagyta a textilbeho- 
zatali-bizottságnak előterjeszté
sét az 1936. évi angol szövetek 
behozatala ügyében. Szakmai 
körökben ismert dolog, hogy a 
textilbehozatali b izottságban 
mennyire éles harcok folytak a 
kontingensnek a kereskedelem 
és az ipar között való megosz
lásáról. Az importkereskedelem 
érdekeltsége hallani sem akart 
arról, hogy a feldolgozó ipar 
közvetlen behozatalt kaphasson, 
holott tagadhatatlan, hogy a fel
dolgozó ipar mindig is közvet
lenül importálta a maga szük
ségletét.

A  textilbehozatali bizottság 
ülésén dr. Domokos László, a 
Baross Szövetség főtitkára fel
szólalása nyomán az import
kereskedelem hajlandó volt bé
két kötni és elfogadta a Baross 
Szövetség javaslatát, mely sze
rint az engedélyezendő kontin
gens 40°/*-a a feldolgozó iparnak 
jusson. Most, hogy a kérdés 
teljes rendezést nyert, közöljük 
érdekelt tagjainkkal, hogy a fel
dolgozóipar az 1936. évre meg

állapított 72.000 font értékű an
gol szövetnek 40°̂ <»-át kapja, 
azaz minden hónapban 2000 
font értéküt.

A szabómesterek körében 
máris megindult a szervezkedés 
abban az irányban, hogy a meg
felelő mennyiséget egységes 
igényléssel biztosítsák maguk
nak. De másfelől lépések van
nak előkészítőben, melyek azt 
célozzák, hogy a kormány tegye 
mérlegelés tárgyává az engedé
lyezett egész kontingensnek fel
emelését, mert a feldolgozóipar 
változatlanul érzi Bécs konkur
enciáját, mellyel szemben bol
dogulni csak abban az esetben 
tud, ha megfelelő mennyiségben 
áll a közönség rendelkezésére 
angol szövet.

V égh  János kém ényseprő- 
m ester kitüntetése

A KIOSz legutóbbi közgyűlésén szá
mos mestert tüntetett ki aranyéremmel, 
ezeknek élén áll Végh  János, a ma
gyarországi kéményseprőmesterek egyik 
vezérfia, aki különösen a fővárosi ipa
ros közéletben hosszú esztendők óta

mértékadó szerepet visz. Kitüntetése 
m indenfelé nagy megelégedést keltett, 
de különösen a B. Sz. köreiben, ahol 
Végh  Jánost, mint a Szövetség érdemes 
tagját minden oldalról tisztelet övezi.

Franciaországban leszállították 
a társadalombiztosítási 
terheket

Érdekes hirt hoz a sajtó Fran
ciaországból, ahol a gazdasági 
válság hatása alatt a társada
lombiztosítási terheket az eddigi 
8°/o-ról leszállították 7%-ra. Érde
kes, hogy ez a kereken 12l/2#/«-os 
köztehercsökkentés túlnyomó
részt nem a szolgáltatások meg
vonásával, tehát a biztosított 
munkavállalók igényeinek le
szállításával történt, hanem a 
társadalombiztosító pénztárak 
ügykezelésének egyszerűsítésé
vel, tehát a fenntartási költsé
geknek csökkentésével. Ennek 
gyakorlati eredménye az volt, 
hogy a tisztviselők létszámát 
mintegy 33%»-kal leszállították. 
Mindenesetre érdemes felfigyelni 
erre a tényre annál is inkább, 
mert a mi szegényes viszonya
inkat sohasem hasonlíthatjuk 
össze Franciaország hatalmas 
tőke- és vagyonerejével, de vi
lágpiaci helyzetével sem. Nálunk 
a társadalombiztosítás mintegy 
l l ü'°-os megterhelést jelent, ami 
erősen gondolkodóba kell, hogy 
ejtse azokat, akik a magyar 
termelés minél nagyobb ered
ményességén fáradoznak.

Figyelmeztetés 
az adófelmon
dások ügyében

Rögzített adókat csak az év 
január 31. napjáig bezárólag le
het felmondani. Akinek e kér
désben bármilyen felvilágosítás
ra van szüksége, forduljon akár 
telefonon, Írásban vagy szemé
lyesen a szövetség adóügyi iro
dájához. A z iroda vezetője dr. 
Molnár Lajos ny. min. tanácsos 
készséggel és önzetlenül áll a 
kereskedők és iparosok rendel
kezésére. Megjegyezzük, hogy 
a január 31-én postára adott 
felmondás olybá vétetik, mintha 
még ezen a napon benyujtatott 
volna- Felmondást lehet eszkö
zölni a zárszámadások becsa
tolása nélkül is. de ebben az 
esetben a zárszámadások pót
lása iránt kérvényt kell benyúj
tani. Ez a kérvény 2 P bélyeg
illeték alá esik.

A Baross Szövetség 
ipari csoportjának ülése

A  B. Sz. ipari csoportja 7a- 
bory Gábor elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen az egyes szak
osztályok v e z e t ő i  előterjesz
tették a szakmai kívánságokat 
szövetségi közgyűlésre való te
kintettel. A sérelmek legnagyobb 
része a közszállitásokkal kap
csolatos visszásságokra, s ő t  
szabálytalanságokra vonatkozik, 
mig az ipartörvény reformja, az 
adózási s társadalombiztosítási 
sérelmek már megkezdett ryo- 
mokon haladnak. Teljesen uj 
javaslat az egységes ipari zár
ház létesítése, melyre nézve a 
Szövetség előtt részletes tervek 
fekszenek.
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Jogi és gazdasági kézi
könyv ipar és kereske- 
delem számára. Hézagpótló
tan- és segédkönyv jelent meg most a 
könyvpiacon Dr. Stiassny József ügy
véd. hites könyvvizsgáló  összeállítá
sában. A z  üzem- és üzletvitelnél szinte 
nélkülözhetetlen ez  az egész kis könyv
tárat helyettesítő kézikönyv, mert nem
csak a kereskedelmi joggal foglalkozik 
könnyen áttekinthető formában, hanem 
teljes alapossággal ismerteti a kettős 
könyvvitel technikáját, a különféle 
számlák vezetését és a mérlegkészítést. 
Fogla lkozik  ezenkívül a bankszerü. 
biztosítási, szállítmányozási, valamint 
általában a kereskedelmi ügyletekkel. 
Bőven tárgyalja a köz- és magángaz
dasági problémákat s a hites könyv- 
vizsgálói képesitővizsga anyagára is 
kiterjeszkedik, igy e vizsgára készü
lőknek repetóriumként szolgálhat. A  
kereskedelm i szaklexikonnal k iegétzi- 
tett. díszes vászonkötésü könyv ára 
12.—  P. és kapható bármely Baross- 
könvvkereskedésben.

Kerítésépítés Abony-
ba.Il. Abony község elöljárósága nyil
vános versenytárgyalást hirdet kerítés
építésre. A jánlat tehető a kiirt összes 
munká'atokra külön-külön a kő- és vas
beton lábazatra és oszlopokra, végül 
külön a vasszerkezeti részek készíté
sére. A z  ajánlatok február hó 22.-éig

! nyújtandók be. Részletes adatok a Köz- 
! szállítási Értesítőben, vagy Szövetsé

günk titkári irodájában.

Legkisebb munkabé
rek a szabóiparban, ilyen

| című legutóbbi közleményünkben meg- 
; emlékeztünk arról, hogy az iparügyi 

miniszter a szabóiparban érvényes leg
kisebb munkabéreket megállapító bi
zottság tagjait kinevezte. A  tagok kö
zött van Vágó  Jenő. a Szabóiparosok 
Országos Szövetségének igazgatója is. 
akiről utólagosan közöljük, hogy ki
nevezése azon az alapon történt, mert 
az érdekképviseleti rendszerben évti
zedek óta lelkes és értékes működést 
fejt ki.

Képviseletünk az Or
szágos Fagazdasági Ta
nácsban. A  földmi . elésügyi mi- 

, niszter ur f. hó 13-iki 78.504.1935. sz. 
i leiratával értesítette a Baross Szövet

séget, hogy az Országos Fagazdasági 
; Tanács rendes tagjává Szabó  Ödön 
; szakosztályi elnökünket, ugyanezen ta- 
| nács póttagjává pedig Kis P intér János 
i fakereskedői kinevezte.

A Pénzintézeti Központ 
elnökének köszöneté. A
Pénzintézeli Központ elnöke a követ- 

i kező szövegű levelet intézte Ilovszky  
I Jánoshoz: Tisztelt Barátom ! A  kine- 

veztetésem alkalmából küldött szives 
; üdvözlésért fogadd hálás köszönetemet 

és kérlek, légy szives azt a Baross 
| Szövetség elnökségének is tolmácsolni.
; Szívélyes üdvözlettel vagyok igaz hi- 
1 ved : vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k.

Legkisebb munkabérek a kárpitos
iparban

A z  ipari miniszter a kárpitosipar alelnök. a bizottság aielnöke : Víg  A l- 
részére is kinevezte a legkisebb mun- bért h. államtitkár, tagja : R eichart
kabéreket m egállapító bizottságot a V ilm os min. tanácsos, a munkaadói 
budapesti kereskedelm i és iparkamara érdekeltség részéről : S z ilá gy i A ladár, 
területére érvényesen. A  bizottság e!- i ifj. L in ge l Ja: os kereskedelm i tanácsos, 
nöke : dr. V á ly i Sándor ny. kir. táblái j dr. S zöny i Sándor ipartestületi fő jegyző

Közszállitások.
Eseti eges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető H a té rn a p i.^ '^

Beszkárt. Budapest

.jan
28 2

Olaj-gépzsir .......  --- - - A llam épité: zeti h ivatal. Bpest _ 28 2
Helyőrségi közétk. biz. Szombh. „ 28 3
gazgatóság. Budapest 28 3

Papir és nyomtatványok A lispán. Debrecen _ 30 2
Pöcegödrök tisztítása Polgármester. Újpest 30 2
Útépítés ....... - ... —- Alispán. Baja „ 30 2

Polgármester. Budapest „ 30 3
Távirdaoszlopok --- - --- Máv. igazgatóság. Budapest 30 3

Városi mérnöki hivatal, Sopron _ 31 3
Mérnöki hivatal. Cegléd febr. 1 2
M rnöki hivatal. Cegléd 1 2
Mérnöki hivatal, Cegléd „ 1 2
Polgármester. Kaposvár 1 3

Papírtekercs -.......  — - Postatakarékpénztár. Budapest „ 3
Po'gármester. Kiskunhalas 3 3
Allam épitészeti h ivatal. Szentes „ 3 3

Berettyóuj 3 3
Honv. közp. ép. oszt., Budapest 3 3
M áv. igazgatóság. Budapest 3 3
1 honv. vdd. ép. oszt.. Budapest - 3 3
Máv. Betegs. Bizt. Int. Budapest _ 3 3

Á gy . ruha, fehérnemű --- Ferenc Józs. Tud. Egy. gh. Szeg. - 4 4

Könyvek, Színházjegyek
P fe ife r  Ferdinánd (ZeidW Testvérek)

nem zeti könyvkereskedésben

Budapest, IV ., Kossuth Lajos-u. 5.
(A  Nem zeti K aszin ó  palotá iéban  )_______

DÁN ADRIANÍhaxUrtasbeli cik- 
4 kék szükségleté*
J Budapest. VIII.. Kisfaludy-u 
1 Telető* : 31—2—5*

K ép k ere tek
HOFFMANN FERENC-nél

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

L IN G E L
R I I T O R  B U D A P E S T , 

*  V f *  R O Z S A -U . 4 .

» » S I D O L “ fémtiszfltó
Götxl U fó t  S tdol vagy tta rm ó^  

k «k  gyára  r . ft.
Budapest. VII., Caarei-utca 14. s t  
Telefon 9 6 - 6 - 8 6  és 9 6 8 -2 7 .

TÖRLEY

MELLIN&ER-féie „CASINO" pörköit kávé a legjobb.

B a b ,  b o r  s ó ,  l e n c s e ,  m á k

l e g o l c s ó b b  árban
Radó Pál V il i . ,  R ö k k  S z i lá r d  u c c a  21. T e le fo n  r 3 4 - 0 - 5 9

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

W., Yíci-u. 1-3. (Tűr? István-u. sarok.)
ârossJaBô TM̂ ŜVŝ êngednvén̂

Órát, ékszert 
G Á B O R - n á l

jól vásárolhat, házlebontás 
miatt.

Rákóczi-ut 12.
Arakat nem hirdetünk, 
kirakataink beszélnek-

Ezer áldást j elent
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

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

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

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

HIIDEKKER
csobutor 1

M agyarország aranykeszotus 
'. több  aranyérem  
tu lajdonosa

Sziezák László
harangörcontőde. harengfel- 

sze relés  és haranglábgyár

BUDAPEST. VI. FRANGEPAN-U  77 
és PETNEHÁZY-U . 78 egyesített 

telken.
Gyár bejárata : VI. PETNEH ÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91— 3 — 53-

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

reskedő. Iparos és Rokonszakm ák  
Országos Egyesülete.

Felelős Itísdó : dr. Dom okos  t

H e rc e g

sterházy husárugyár
Ajánlja : K apu vár. Sopron  vm.

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

T E S T Ő R  ételizesitőit.

H IR M A N N  F E R E N C
fém áru gyára
B U D APE ST,

VII., Csányi ucca 9.

G A R A Y  G É Z A
k ertésze te  
A  B O N T .

S z á l l í t :  gyümölcsfákat, 
díszfákat, a legszebb fajta 
rózsákat, diszbokrokat. a 
legkülönbözőbb dísznövé
nyeket ju tányos áron.
K érjen  á r je g y z é k e t !

N y o m a to tt: P a u lo v its  Imre k ö n y v n y o m d á já b a n  B u d a p est. VII. N yár-u . 6. _  T e le fo n  37 ~ 3 - 13
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